
 

 

 مجلة البحوث اإلعالمية

 عن جامعة األزهر  علمية محكمة تصدرمجلة 

 العدد 
 السادس
  والثالثون

3122  أكتوبر  
 )المجلد الثاني (

ل العــــدد ـــــداخ  

  . اتجبهبث انذراسبث اإلعاليٍت فً لسى انصحبفت واإلعالو بجبيعت األسهز
 د. رسق سعذ عبذ انًعطى                                                        

 
 . يٍ انًبئً فً يصزدران يخبطز األإدور انتهٍفشٌىٌ انًصزي فً 

 فـــــــىســـبٌ ٌــــــحُ د.                                                        
 

اعتًبد طهبت انجبيعبث انسعىدٌت عهً وسبئم اإلعالو فً انحصىل عهً 
 د. أيٍزة يحًذ إبزاهٍى انًُز           .انًعهىيبث أثُبء انكىارث واألسيبث

                                                      
  ..  انًجتًعًانًجتًعًدور انشبكبث االجتًبعٍت فً انتغٍٍز  دور انشبكبث االجتًبعٍت فً انتغٍٍز    ٍٍ َحىٍٍ َحىاتجبهبث اإلعاليٍاتجبهبث اإلعاليٍ

  َذٌت عبذ انُبً يحًذ انمبضً. د                                                      
 
صُع  فًودورهب االستمصبئٍت رؤٌت انصحفٍٍٍ انًصزٌٍٍ نهصحبفت  

                                             يىسى انببلً د. عٍسى عبذ                                 .انسٍبسبث انعبيت
                                                   

.المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في العالم العربي  
 ًــــــبيـــــالء انشـــــد. ع                                               

انحكىيٍت  فشٌىٍَتٍٍى األداء انًهًُ نهمبئى ببالتصبل فً انمُىاث انتهتمٍ

                                            بٌـىد عثًــب يحًـــصف. د        .3122ٌُبٌز  32وانخبصت بعذ ثىرة 
 

 رجبء عبذ انزاسق انغًزاوي .د.               انبحىث اإلعالٍَت فً ربع  لزٌ
 

األسبسٍت نذراسبث انصىرة انذهٍُت فً يصز خالل انعمذ األول  تجبهبثاال
                           بزثــــــــأنً ــــبَــــد. أي            .                        32يٍ انمزٌ 

 

 يشبركت انمُىاث انفضبئٍت انًصزٌت فً دعى انتًٍُت انسٍبحٍت 
 عشانذٌٍ يحًذ دوابه إًٌبٌد.                       .ٌُبٌز 32بعذ أحذاث ثىرة 

   
 نهبزايج  واإلعاليٍتتعزض انُخبت األكبدًٌٍت  فًأثز حزٌت انتعبٍز 

 فبطًت انشهزاء صبنح د .  .    تانًصزٌ تانمُىاث انفضبئٍ ًف تانحىارٌ
 

 .دور اإلعالو انبٍئً فً تحمٍك انتًٍُت انًستذايت
 حًـــبنــز انصـــى بكـــأب.د              ًانطهحبت هبنت.د                      

 
 انحصىل عهى فًعالو عهى وسبئم اإل انًصزياعتًبد انجًهىر 

 زـمــــــــبدة صــــــــغ.د                 . ٌُبٌز32انًعهىيبث حىل ثىرة 
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 ـــ داخــــل العـــــــــدد  
 ـــ  هيئـــة التحـــــرير 
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 ـــ االفتتاحيـــــــــــــة 

 
  . راسبث اإلعاليٍت فً لسى انصحبفت واإلعالو بجبيعت األسهزاتجبهبث انذ

 د. رسق سعذ عبذ انًعطى                                                        
 

 . يٍ انًبئً فً يصزدران يخبطز األإدور انتهٍفشٌىٌ انًصزي فً 
 فـــــــىســـبٌ ٌــــــحُ د.                                                        

 
اعتًبد طهبت انجبيعبث انسعىدٌت عهً وسبئم اإلعالو فً انحصىل عهً 

 د. أيٍزة يحًذ إبزاهٍى انًُز           .انًعهىيبث أثُبء انكىارث واألسيبث
                                                      

  ..  انًجتًعًانًجتًعًٍت فً انتغٍٍز  ٍت فً انتغٍٍز  دور انشبكبث االجتًبعدور انشبكبث االجتًبع  اتجبهبث اإلعاليٍٍٍ َحىاتجبهبث اإلعاليٍٍٍ َحى
  َذٌت عبذ انُبً يحًذ انمبضً. د                                                      

 
صُع  فًودورهب االستمصبئٍت رؤٌت انصحفٍٍٍ انًصزٌٍٍ نهصحبفت  

                                             يىسى انببلًد. عٍسى عبذ                                  .انسٍبسبث انعبيت
                                                   

.المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في العالم العربي
 ًــــــبيـــــالء انشـــــد. ع                                               

انحكىيٍت وانخبصت  فشٌىٍَتٍتصبل فً انمُىاث انتهتمٍٍى األداء انًهًُ نهمبئى ببال

                                            بٌـىد عثًــب يحًـــصف. د        .3122ٌُبٌز  32بعذ ثىرة 
 

 رجبء عبذ انزاسق انغًزاوي .د.               انبحىث اإلعالٍَت فً ربع  لزٌ
 

ذهٍُت فً يصز خالل انعمذ األول يٍ تجبهبث األسبسٍت نذراسبث انصىرة اناال
                           بزثــــــــأنً ــــبَــــد. أي.                                    32انمزٌ 

 

 يشبركت انمُىاث انفضبئٍت انًصزٌت فً دعى انتًٍُت انسٍبحٍت 
 يحًذ دوابه ٍعشا نذٌ إًٌبٌد.                       .ٌُبٌز 32بعذ أحذاث ثىرة 

   
 نهبزايج  واإلعاليٍتتعزض انُخبت األكبدًٌٍت  فًأثز حزٌت انتعبٍز 

 فبطًت انشهزاء صبنح د .  .    تانًصزٌ تانمُىاث انفضبئٍ ًف تانحىارٌ
 

 .دور اإلعالو انبٍئً فً تحمٍك انتًٍُت انًستذايت
 حًبنأنصز ـــى بكـــأب.د              ًانطهحبت هبنت.د                      

 
 انحصىل عهى فًعالو عهى وسبئم اإل انًصزياعتًبد انجًهىر 

 زـمــــــــبدة صــــــــغ.د                 . ٌُبٌز32انًعهىيبث حىل ثىرة 
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  :ِمذِخ
 

فلٕج قٖ٘ت اٟهي الوائٖ لوْل ًفيِا بقْة ػلٖ اصٌـة اللإٔ الؼام الوْلٕ ّّىاائ  اٟػا٠م الوؾخلفات 
، ّأّبغج هي اُن القٖااٗا الوْالٗت ّاٝقل٘و٘ات الخاٖ حياخْصت اُٟخواام بِاا ّخؿكاه هؾاٗلُاا ال بالٕ 

ٖ ّكقلك اًؼ اىاحِا ال بلٕ ػلاٖ الغال٘ت ّالويخقبل٘ت ًظلا ٟكحباِٗا بغ٘اة الوْاٗي الوْلٕ بَ   اىاى
 اٟهي القْهٖ الوْلٕ ّهياكاحَ .

ع٘ذ ٗلط هفِْم "اٛهي الوائٖ الوْلٕ" ػلٖ الياعت الوْلٗت بّْفَ أعـ أبؼاؿ اٛهي القْهٖ 
الوْلٕ، ّالقٕ اكحب٘ بالٌْاعٖ أٟقخْاؿٗت ّاٟصخواػ٘ت، ّالي٘اى٘ت، ّالؼي لٗت. ّفٖ ُقا الوضال، فإى 

الْلاع اٟىخلاح٘ضٖ القٕ ٗضت الؼو  ػلٖ الخْـٕ لخغـٗاحَ، هي ؽ٠ل اىخزواك كافت  الو٘اٍ حَ   هغْك
 .اٝه اً٘اث البَلٗت، ّالواؿٗت، ّالطب٘ؼ٘ت

، ّفق ها اًخِج خلَ٘ ؽطت ّماكة الوْاكؿ 7171ّ 7991ّبوطالؼت الو٘ناى الوائٖ الوْلٕ لؼاهٖ 
حقلٗبا،  3الوائٖ الوْلٕ، هقـاكٍ هل٘اك م ىَِ٘ـ ػضنا فٖ الو٘ناى 7171الوائ٘ت ّاللٕ، ىٌضـ أى ػام 

ّفلك بافخلآ خٕافت حيؼت هل٘اكاث هي اٛهخاك الو ؼبت خلٖ اٝٗلاؿ الوائٖ، هي ؽ٠ل خًضام الولعلت 
(، ّحطْٗل الخلك٘ت 3هل٘اكاث م 4(، ّحطب٘ق ًظن اللٕ الغـٗزت )3اّٛلٖ لوَلّع صًْضلٖ )هل٘اكا م

، فٖ عالت ػـم 3أى الؼضن الوائٖ قـ ْٗ  خلٖ ػَلة هل٘اكاث م(. ٗؼٌٖ فلك 3هل٘اكاث م 3الوغْْلٖ )
 خًضام حلك الوَلّػاث.

هي عاٟث الؼضن الوائٖ، ف٠ٖ ػي أى هخْى٘ ها   ّخصواٟ، فإى الْٕغ الوائٖ فٖ هْل َٗ٘ل خلٖ عالت
ىٌْٗا، إٔ أًِا حٌْف ٕوي ؿّل الٌـكة  3م111ٗغْ  ػلَ٘ الفلؿ فٖ هْل هي الو٘اٍ ٟ ٗنٗـ ػلٖ 

.وائ٘ت، ّحٍْك ػلٖ أى حـؽ  فٖ هْاف الٌـكة الوائ٘ت الوطلقتال
i 

هٌق أى اًفضل الؾ٠ف عْل اٟحفاق٘ت اٝٗاكٗت لوبااؿكة عآْ الٌ٘ا ، ّحْق٘اغ ػاـؿ هاي ؿّل الوٌاابغ بَا   
، أّبغج أمهات ه٘ااٍ الٌ٘ا  أعاـ الَاْار  اللئ٘يا٘ت فاٖ هْال، لا٘و 7171هٌفلؿ احفاق٘ت ػٌخ٘بٖ فٖ هاْٗ 

لات ّهسىيااحِا أّ للوِخوا٘ي هاي الوخؾْْا٘ي ّالوخاابؼ٘ي، با  حضااّمث فلاك خلاٖ الالإٔ فق٘ ٛصِنة الـّ
الٌ٘ا  بالٌيابت لوْال ُاْ هالاؿف للغ٘ااة فاحِاا. ػااً   الؼام الوْالٕ، بوؾخلاف فتاحاَ. فواي الوؼالّف  ى

الوْاالْٗى ػلاأ ٕاافافَ هٌااق فضاال الخاااكٗؼ ّّّاا  خعياىااِن بلُو٘خااَ ّٕاالّكحَ القْاآْ لغٖاااكحِن 
ُ٘لّؿّث هْل، أؿكه ُقا اٟكحبااٗ اٛملاٖ الؼو٘اق، ّأٗلاق هقْلخاَ الَاِ٘لة "هْال ُبات ،ّػٌـها ماك 

 iiالٌ٘ ".

ّفٖ ظ  الخطْكاث الوخ٠عقت ّالوؾخلفت الخٖ حَِـُا امهت اٟهي الواائٖ لوْال ، فقاـ اُخواج  الوؼالضااث 
الخٖااك  ًْػاا هاي  اٟػ٠ه٘ت   فٖ هْل بقٖاٗا اٟهي الوائٖ ّأمهت الو٘اٍ فٖ هْل ّاى بـا ػلٖ اؿائِا

ّاّاطب  الخٌااّل اٟػ٠هاٖ بااللْى  فٖ الوْاقف ّالوؼلْهاث ًخ٘ضت ػـم ّْٕط أبؼااؿ اٛمهات هٌاق البـاٗات
الي٘اىااٖ فااٖ هؼالضاااث قٖاااٗا اٟهااي الوااائٖ فااٖ هْاال ّاكحااب٘ بخلح٘اات ّااـاكة القٖاا٘ت ػلااٖ الطاّلاات 

 .iiiالي٘اى٘ت 
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 رحذٌذ ِشىٍخ اٌذساسخ :
 

هؾاّف كب٘لة حوو اٟهي الوائٖ الوْلٕ ّاكحباَٗ بخٌْ٘فاث ػلو٘ت لِاا  ّفٖ ْٕء ها حَِـٍ هْل هي
فٖ ىلن الـّل فاث الٌـكة الوائ٘ت  ، ُّْ ها ٗخاناهي هاغ احفاق٘ااث افلٗق٘ات ّخقل٘و٘ات لبٌااء الياـّؿ هاي ٍااًِا 
٘ت اٟٕلاك باٛهي الوائٖ الوْلٕ ، ٗلحٖ ؿّك ّىائ  اٟػ٠م الوْلٗت ّبْفت ؽاّت الْى٘لت الخل٘فنًْٗ

كوياػـ اىاىٖ فٖ اٟهـاؿ بالوؼلْهااث ّح اْٗي الالإٔ الوؾخلفات حضااٍ قٖااٗا اٟهاي الواائٖ با  ّٕالّكة 
حناٗـ اُٟخوام اٟػ٠هٖ بالؼو  ػلٖ اؿكاه الوؾاٗل الٌاصوات هاي حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ الوْالٕ ع٘اذ 

ث هخؾْْات فاٖ ٍااى ٟعظج الباعزت ػـم اُخوام كب٘ل هي قب  الخل٘فنْٗى الوْلٕ فٖ حٌاّل هْٕاْػا
 قٖ٘ت اٟهي الوائٖ الوْلٕ.

ّحيااؼٖ الـكاىاات الوقـهاات الااٖ حب٘اااى ّحق٘اا٘ن ؿّك الخل٘فنٗااْى الوْاالٕ فااٖ اؿكاه هؾاااٗل هِااـؿاث اٟهااي 
هبغاْد(  هاي " فّٕ  الؾلف٘ات  311الوائٖ الوْلٕ هي ؽ٠ل ؿكاىت هيغ٘ت ػلٖ ػٌ٘ات ؽبالاء قْاهِاا )

اّل الخل٘فنْٗى الوْلٕ لقٖاٗا اٟهي الوائٖ ّصْاًات الٖاؼف الوؼلف٘ت بالقٖ٘ت " للْقْف ػلٖ ك٘ف٘ت حٌ
ّالقااْة فااٖ ُااقا الخٌاااّل ّأٖٗااا اٟىخلٍاااؿ باانكائِن فااٖ ح ااْٗي اىااخلاح٘ض٘ت اػ٠ه٘اات حل٘فنًْٗ٘اات لوْاصِاات 
 ّخؿكاه الوؾاٗل الٌاصوت ػي هِـؿاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ ّّٕؼِا ػلٖ اصٌـة اللإٔ الؼام الوْلٕ.

 أٍّ٘خ ِشىٍخ اٌذساسخ :
حؼْؿ اُو٘ت الوَ لت  الٖ اُو٘ت الوْْٕع القٕ حخْـٕ لَ الـكاىت فٖ ْٕء الوسٍلاث اٟح٘ت :   

  هْْٕع اٟهي الوائٖ الوْلٕ باػخباكٍ هي قٖاٗا اٟهاي القاْهٖ الوْالٕ ّاكحباٗاَ بَا    اُو٘ت
 هْ٘لٕ بغ٘اة الوْلٗ٘ي .

 ّ ُاٖ الٌظلٗات الخاٖ حغظاٖ بٌاـكة فاٖ حيوظ ُقٍ الـكاىت بخْف٘ل حطب٘ق ه٠ئن لٌظلٗت اؿكاه الوؾاٗل
ػلاٖ الوياخْٕ الاـّلٖ ّبْافت ؽاّات فاٖ هضااٟث  هضال الـكاىاث اٟػ٠ه٘ات الؼلب٘ات كران اُو٘خِاا

 اٟػ٠م الب٘تٖ ّاٝػ٠م الؼلوٖ.
  حْلااـ اُٟخوااام البغزااٖ للـكاىاات فااٖ ٕااْء الٌااـكة الولغْظاات للـكاىاااث اٟػ٠ه٘اات عااْل قٖاااٗا اٟهااي

٘ااٍ بْافت ػاهات ّبْافت ؽاّات فاٖ هضااٟث الوياْط الخغل٘ل٘ات ّالو٘ـاً٘ات الوائٖ الوْلٕ ّأمهات الو
كرن ّصْؿ ها ٗو ي حيو٘خَ حلارا ف لٗا ّهلصؼ٘ا هٌاىبا فٖ عقْل الي٘اىات ّؿكاىااث عآْ الٌ٘ا  ، 
ّاى ظلج ُقٍ الْرائق بؼ٘ـة ػي ٗلط ؿكاىاث اٟػ٠م  كؼلن هي الؼلْم البٌ٘٘ت للخاناّس با٘ي ؿكاىااث 

 ت ّبق٘ت القطاػاث البغز٘ت فاث الْلت بوْْٕع اٟهي الوائٖ فٖ هْل.الي٘اى٘ت ّالب٘ت
   كوااا حلصااغ اُو٘اات الـكاىاات الااٖ اٟراال ال ب٘اال الااقٕ حغـرااَ اٟى ّىااائ  اٟػاا٠م فااٖ بلًْاػِااا الوؾخلفاات

ّبْافت ؽاّات الخل٘فنٗااْى فاٖ حَا ٘  الاالإٔ الؼاام حضااٍ قٖاااٗا الاْػٖ الب٘تاٖ  بْاافت ػاهات ّالااْػٖ 
فت ؽاّت . ُّْ اٟهال الاقٕ ٗؼطاٖ لِاقٍ الـكاىات اُو٘ات فاٖ ق٘ااه حالر٘لاث ّىاائ  باٛهي الوائٖ بْ

 اٟػ٠م الوؾخلفت فٖ حَ ٘  اكاء ّاحضاُاث الضوِْك اماء هْْٕع الـكاىت .
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 ا٘ذاف اٌذساسخ:

 : رٙذف اٌذساسخ اًٌ اٌزؼشف ػًٍ

 ُْل.ه فٖ الوائٖ اٟهي قٖ٘ت عْل الخل٘فنْٗى فٖ ٗقـم ها هخابؼت ػلٖ هـٕ الغل 

 . ؿّك الخل٘فنْٗى فٖ حٌاّل ابؼاؿ قٖ٘ت اٟهي الوائٖ فٖ هْل 

 .ٕؿّك الخل٘فنْٗى فٖ اؿكاه الوْاقف الٌْٗ٘ت ّاٝقل٘و٘ت ّالـّل٘ت هي قٖ٘ت اٟهي الوائٖ الوْل 

  الوائٖ. اٟهي حِـٗـاث الوغخولت الوؾاٗلؿّك الخل٘فنْٗى فٖ اؿكاه 

 ـاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ ػلااٖ هيااخقب  الغ٘اااة فااٖ ؿّك الخل٘فنٗااْى فااٖ اؿكاه الضوِااْك لوؾاااٗل حِـٗاا
 هْل.

 .حق٘٘ن الخٌاّل الخل٘فنًْٖٗ لقٖ٘ت اٟهي الوائٖ فٖ هْل 

  الخؼلف ػلٖ اللؤٓ الوؾخلفت هي اص  هقخلعاث حطاْٗل اؿاء الخل٘فنٗاْى ف٘واا ٗخؼلاق بخٌاّلاَ لقٖا٘ت اٟهاي
 الوائٖ فٖ هْل.

 اه الوؾاٗل حغاّل الـكاىت البغذ ػي حطب٘ق فؼلٔ لٌظلٗت اؿكrisk perception  ٖفٖ القطاع اٟػ٠ها  
هي ؽ٠ل  اىخقلاء هـٕ حلر٘ل الخل٘فنْٗى فٖ اؿكاه الضوِْك الوْلٕ لخِـٗاـاث قٖا٘ت اٟهاي الواائٖ فاٖ 

 هْل. ّاًؼ اىاث فلك ػلٖ احضاُاث الوؼالضت اٟػ٠ه٘ت .

 خٍفٍخ ِؼشفٍخ حٛي ظب٘شح اٌذساسخ " لضٍخ االِٓ اٌّبئً فً ِصش":

 : ِذخً
هي الوفخلٓ أى حخْـك قٖ٘ت "اٛهي الوائٖ" أصٌـة اُٟخوام الٌْٖٗ، ع٘ذ حَ٘ل الـكاىااث ّالخقاـٗلاث 
ل و٘اث الو٘اٍ الوخاعت، ّاٟعخ٘اصاث الوائ٘ت لٜرلآ الوؾخلفات، خلاٖ حٌااهٖ الفضاْة با٘ي الؼالٓ ّالطلات 

ٓ الٌ٘ ، حغقَٗ ى٘اىاث ػلٖ الو٘اٍ، ف٠ٖ ػي ظِْك هسٍلاث حٌبئ ػي ّلاع ػلٖ الو٘اٍ ب٘ي ؿّل عْ
قْٕ ؽاكص٘ت لِا هْالغِا فٖ حلص٘ش الخْحلاث فٖ عآْ الٌ٘ا ، بإٝاافت خلاٖ حالر٘ل الخغ٘الاث الوٌاؽ٘ات 
فٖ ه٘اٍ ًِل الٌ٘ ، هوا ْٕٗظ ؽطْكة الوْقف الوائٖ فٖ هْل، َّٗ٘ل خلٖ أى هْل حَالف عال٘اا ػلاٖ 

ّاٝه اً٘اث الوخاعت للو٘اٍ هغ الانهي، ؽاّات  هلعلت هْ٘لٗت، ػٌـ احياع الفضْة ب٘ي الوخطلباث الوخناٗـة
 .الوخاااااااااط هااااااااي ه٘اااااااااٍ عاااااااآْ الٌ٘اااااااا ، باػخباااااااااكٍ الوْااااااااـك اللئ٘يااااااااٖ للو٘اااااااااٍ فااااااااٖ هْاااااااال

فوي الوسكـ أى ًِل الٌ٘  ٗغخ  ه اًت هغْكٗت فٖ ع٘اة هْل ّالوْلٗ٘ي. فؼلٖ ٕفافَ، قاهاج ّاعاـة هاي 
قخْاااؿ ّاٟصخواااع الخااٖ ػاَٗااخِا أػاالا الغٖاااكاث اًٝياااً٘ت، ّظاا  ٍاااُـا ػلااٖ حطااْكاث الي٘اىاات ّاٟ

  .الـّلت الوْلٗت، ػلٖ هؾخلف اٛمهٌت ّالؼْْك
ّٗيخوـ ًِل الٌ٘  أُو٘خَ بالٌيبت للوْلٗ٘ي هي كًْاَ ٗوزا  الوْاـك اللئ٘ياٖ للو٘ااٍ الؼقبات فاٖ هْال، خف 

فِاْ حؼخوـ هْل ػلاٖ ه٘اُاَ اػخوااؿا ٗ ااؿ ٗ اْى كل٘اا فاٖ اٟىاخؼواٟث النكاػ٘ات ّالْاٌاػ٘ت ّالوٌنل٘ات، 
% هي اٟعخ٘اصاث الوائ٘ت اليٌْٗت لوْال، فاٖ عا٘ي ٟ حنٗاـ ًيابت اٟػخوااؿ الواائٖ ػلاٖ 69.5ٗسهي ًغْ 

% 5-3.5الوْاؿك أٛؽلٓ كاٝهطاك ّالو٘اٍ الضْف٘ت، ّحغل٘ت ه٘اٍ الْلف النكاػٖ ّالْغٖ أكزل هاي 
الٌ٘  حاسرل حالر٘لا ىالب٘ا ػلٖ أعيي حقـٗل. ّلقلك فإى إٔ ًقِ فٖ كو٘ت الو٘اٍ الخٖ حلؿ خلٖ هْل هي ًِل 

ّهباٍاالا فااٖ خًخاصِااا النكاػااٖ ّالْااٌاػٖ، ّهااي راان حؼااـ عْاات هْاال هااي ه٘اااٍ الٌ٘اا  ُااٖ الغااـ اٛؿًاأ 
الوطلْ  ليـ اٟعخ٘اصاث الوائ٘ت، ّفلاك ػلاٖ ػ او صو٘اغ ؿّل عآْ الٌ٘ا  اٛؽالٓ الخاٖ حياق٘ ػلِ٘اا 

ivًِااااااك أؽااااالٕ ػـٗاااااـةأهطااااااك رنٗااااالة، ّحخاااااْافل لاااااـِٗا كو٘ااااااث ُائلااااات هاااااي الو٘ااااااٍ الضْف٘ااااات، ّأ
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، 7171ّلقـ أىِوج الخطْكاث اٛؽ٘لة فٖ قٖ٘ت ه٘ااٍ الٌ٘ا  فاٖ حالمم الوْقاف ّكااى  ؽلُاا فاٖ ًاْفوبل 
بااالخْق٘غ بَاا   هٌفاالؿ ػلااٖ اٟحفاق٘اات  7171ّكااقا عٌ٘وااا أقااـهج ؽوااو ؿّل هااي الوٌااابغ الٌ٘ل٘اات فااٖ هاااْٗ 

غياباى اػخالآ ؿّلخاٖ الوْات اٝٗاكٗت فٖ ػٌخ٘باٖ لخلىا٘و هفْٕا٘ت عآْ الٌ٘ا ، ؿّى اٛؽاق فاٖ ال
 v.ّالوضلٕ )هْل ّاليْؿاى

 .فٖ الخؼاه  هغ قٖ٘ت ه٘ااٍ الٌ٘ا  -ػلٖ اٛق  خػ٠ه٘ا-ّهي رن، بـا أى "هٌِش الخِْٗ " ُْ الطلط اللائش  

ّقـ أراكث ُقٍ الخطْكاث هؾاّف صوت لـٕ قطاػاث ّاىؼت فٖ الوضخوغ الوْلٕ، ّٟى٘وا أى هْال قاـ 
ِااا كو٘اات الو٘اااٍ هغااـؿاث ػلااٖ ًوُْااا اٟقخْاااؿٕ. فغْاات الفاالؿ هااي الو٘اااٍ ّّاالج خلااٖ هلعلاات حفاالٓ ف٘

/الفلؿ/الؼاام، ُّاْ كقان، عيات الوؼااٗ٘ل 3م111حٌؾفٔ باىخولاك، ع٘اذ حقاـك الغْات الغال٘ات بلقا  هاي 
/الفلؿ/الياٌت بغلاْل ػاام 3م511ُقا اللقن ٗو ي أى ٌٗغـك خلٖ  viالـّل٘ت، ْٗامٕ "عـ الفقل الوائٖ" للـّلت

وا َٗ٘ل خلٖ "ًـكة فٖ الو٘اٍ" فٖ هْل. أها ًْػ٘ت الو٘اٍ فإى الوؼط٘اث حَ٘ل خلاٖ ّصاْؿ ُباْٗ ، ه7175
 viiىلٗغ فٖ ًْػ٘ت الو٘اٍ اليطغ٘ت ّالضْف٘ت.

 ِفَٙٛ االِٓ اٌّبئً :
ّقـ ٗلط هفِْم "اٛهي الوائٖ الوْلٕ" ػلٖ الياعت الوْلٗت بّْفَ أعـ أبؼاؿ اٛهي القْهٖ 

اعٖ أٟقخْاؿٗت ّاٟصخواػ٘ت، ّالي٘اى٘ت، ّالؼي لٗت. ّفٖ ُقا الوضال، فإى الوْلٕ، ّالقٕ اكحب٘ بالٌْ
الو٘اٍ حَ   هغْك الْلاع اٟىخلاح٘ضٖ القٕ ٗضت الؼو  ػلٖ الخْـٕ لخغـٗاحَ، هي ؽ٠ل اىخزواك كافت 

 .اٝه اً٘اث البَلٗت، ّالواؿٗت، ّالطب٘ؼ٘ت

الو٘اٍ ٗو ي اٟٗوتٌاى خلِ٘ا، ع٘ذ ٗيخض٘ت  ّٗقْـ بوفِْم " اٛهي الوائٖ" اًَ ّٕؼ٘ت هيخقلة لوْاكؿ
فِ٘ا ػلٓ الو٘اٍ للطلت ػلِ٘ا ،أها ػٌـها ٟ ٗيخط٘غ ػلٓ الو٘اٍ أى ٗلبٖ الطلت ػلِ٘ا )عالت الؼضن 
الوائٖ(، فإى هيخْٕ اٛهي الوائٖ ٌٗؾفٔ، ّبالؼ و، ػٌـها ٗ ْى الوخاط هي هْاكؿ الو٘اٍ أكبل هي 

لقلك، فإى هفِْم "اٛهي  .فإى هيخْٕ اٛهي الوائٖ ٗ ْى هلحفؼا الطلت ػلِ٘ا )عالت الفائٔ الوائٖ(،
الوائٖ" ُْ هفِْم ًيبٖ، ع٘ذ ٗضلٕ الغـٗذ ػاؿة ػي هيخْٗاث هؾخلفت، لٜهي الوائٖ فٖ البلـاى 
الوؾخلفت، أّ فٖ البلـ الْاعـ، بغيت هلاع  حطْكٍ ، ّبطب٘ؼت الغال، ٗلحب٘ هفِْم "اٛهي الوائٖ" 

viiiائٖ"، ٛى لت اٛهي الغقائٖ ّهٌخضَ ُْ الو٘اٍ.بوفِْم "اٛهي الغق
 

 :ِإششاد األِٓ اٌّبئً اٌّصشي

اٛهي الوائٖ". ّأبلم "بْفت ػاهت، حخؼـؿ الوسٍلاث ّالوقاٗ٘و الخٖ ٗو ي اٟػخواؿ ػلِ٘ا لخغـٗـ عالت 
ة الٌْػٖ"، الوسٍل اٟقخْاؿٕ، هسٍل القْ"حلك الوسٍلاث ها ٗلٖ: )الوسٍل ال وٖ، الوسٍل ال ٘فٖ 

 الَاهلت، هسٍل الٌناػاث فٖ الغْٓ

 :اٌّإشش اٌىًّ ألِٓ ِصش اٌّبئً -1

ّهي رن  (Physical Water Scarcity) ٌْٗلف ُقا الوسٍل خلٖ "هغـّؿٗت الو٘اٍ" هي الٌاع٘ت ال و٘ت
، ّٗقْـ  (Water Balance)ٗلحب٘ هفِْم اٛهي الوائٖ، ّفق ُقا الوسٍل، بوفِْم الو٘ناى الوائٖ

الوْامًت ّالوقاكًت ب٘ي خصوالٖ عضن الوْاكؿ الوائ٘ت الخقل٘ـٗت ّر٘ل الخقل٘ـٗت )الوؼلّٓ هي  باٛؽ٘ل ػول٘ت
الو٘اٍ( فٖ فخلة مهٌ٘ت هؼٌ٘ت، ّخصوالٖ عضن اٟعخ٘اصاث الوائ٘ت ال٠مهت ليـ هؾخلف اٟعخ٘اصاث )الطلت 

ٖ حؼ٘٘ي كو٘اث الو٘اٍ الـاؽلت ػلٖ الو٘اٍ(، ؽ٠ل الفخلة النهٌ٘ت ًفيِا. بؼباكة أؽلٕ، ٗقْـ بالو٘ناى الوائ
 ixّالؾاكصت ٕٛ ًظام هائٖ.

 :حٖ الو٘ناى الوائٖ فٖ ر٠د ّْك أّ ر٠د عاٟثاٗ 

 .عٌ٘وا ٗخؼاؿل الطلت ػلٖ الو٘اٍ هغ عضن الوؼلّٓ هٌِا :(Water Balance) حبٌخ اٌزٛاصْ اٌّبئً -أ

 .أكبل هي عضن اٟعخ٘اصاث عٌ٘وا ٗ ْى عضن الوْاكؿ : (Water Surplus) حبٌخ اٌٛفشح اٌّبئٍخ - 

عٌ٘وا ٗ ْى عضن الوْاكؿ أق  هي الغضن  :(Water Deficit) حبٌخ إٌذسح اٌّبئٍخ أٚ اٌفغٛح اٌّبئٍخ -س
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خى "اٛهي الوائٖ" ُْ ؿالت فٖ الو٘ناى الوائٖ ٛٗت ؿّلت، ّاًؼ اه  .الوطلْ  للْفاء باٟعخ٘اصاث ال٠مهت
ْل خى اٛهي الوائٖ ؿالت فٖ هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت، ع٘ذ هباٍل لَ ّبَ   أكزل ؿقت، فإًَ ٗو ي الق

ٗلحب٘ اٛهي الوائٖ بؼ٠قت ػ ي٘ت هغ ؿكصت هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت، خف ٗق  اٛهي الوائٖ كلوا ماؿث 
 .ؿكصت الوغـّؿٗت فٖ الوْاكؿ الوائ٘ت، ّالؼ و بالؼ و

)حَ٘ل  x٘اك القٕ ٗخن اٟىخٌاؿ خلَ٘ فٖ الق٘اهّٗؾخلف حؼلٗف هفِْم هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت باؽخ٠ف الوؼ
أؿب٘اث الو٘اٍ خلٖ أًَ ل٘و ٌُاه احفاا ب٘ي الوخؾْْ٘ي فٖ الَلى الوائٖ عْل حغـٗـ ّحؼلٗف ظاُلة 

"هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت" حؼلٗفا صاهؼا هاًؼا، ع٘ذ ٗيخؾـم الوغللْى ّالباعزْى فٖ الَلى الوائٖ ػـؿا 
الت الفقل الوائٖ، ّأبلم ُقٍ الوْطلغاث: "هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت"، هي الوْطلغاث للخؼب٘ل ػي ع
، ّ"الفقل الوائٖ"، "قْْك الوْاكؿ الوائ٘ت"، ّ"ٍظ الو٘اٍ"، ّ"أمهت "ّ"ًـكة الو٘اٍ"، ّ"الؼضن الوائٖ

 :، ُّٖ بـّكُا حلصواث لوْطلغاث باللغت اًٝضل٘نٗت، أبلمُا"الو٘اٍ

- (scarce of water resources), (water shortage), (water resources scarcity), (water 

scarcity), (water resources limitation), (water crisis). ّبْفت ػاهت، حخؼـؿ الوسٍلاث )
ّالوقاٗ٘و الخٖ ٗو ي اٟػخواؿ ػلِ٘ا لخغـٗـ عالت هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت. ب٘ـ أى الـكاىت الخٖ قـهِا ك  

، القٕ حغ٘ل اىوَ ػام (IIMI) خلٖ الوؼِـ الـّلٖ ٝؿاكة اللٕ (Silva)ّى٘لفا (Seckler)هي ى٘ لل
، قـ أىِوج فٖ ٗلط ػـؿ هي الوسٍلاث الخٖ ٗو ي (IWMI) خلٖ الوؼِـ الـّلٖ ٝؿاكة الو٘اٍ 7991

xi".اٌشح اٌّبئًاٟىخٌاؿ خلِ٘ا فٖ حغـٗـ ظاُلة "
 

 :خلٖ ّّف خعـٕ عالخ٘ي س اٌىًّ،حست اٌّؼٍبٌْٗلف هفِْم الوغـّؿٗت فٖ الوْاكؿ الوائ٘ت، 

هخل  7111، عٌ٘وا ٗق  ًْ٘ت الفلؿ اليٌْٕ هي الو٘اٍ ػي اٌحبٌخ األًٌٚ: ً٘ حبٌخ اٌفمش اٌّبئً-1
ه ؼت، ّفلك ػلٖ اػخباك أى ُقٍ ال و٘ت حوز  عـ الفقل الوائٖ ػالو٘ا. ّٗيخٌـ ُقا الوؼ٘اك خلٖ القاػـة الخٖ 

اٟعخ ام خلٖ هؼاؿلت الي اى/الو٘اٍ فٖ حٌْ٘ف الـّل هائ٘ا، عيبوا اىخؾـهِا خؽْائْ٘ الؼلْم الوائ٘ت ػبل 
 ٗخْافل هي الو٘اٍ الؼقبت ل   فلؿ ىٌْٗا. ع٘ذ حقين الـّل خلٖ أكبغ فتاث، ُٖ:

 .هخل ه ؼت 7111: ّٗغْ  فِ٘ا ك  فلؿ ىٌْٗا ػلٖ كو٘ت هي الو٘اٍ حنٗـ ػلٖ دٚي اٌٛفشح اٌّبئٍخ -أ

 .هخل ه ؼت 7111ّ7111وائٖ(: ٗغْ  الفلؿ فِ٘ا ىٌْٗا ها ب٘ي )اٝصِاؿ ال دٚي اٌضغظ اٌّبئً - 

 .هخل ه ؼت 7111ٗغْ  الفلؿ فِ٘ا ىٌْٗا ػلٖ أق  هي  دٚي إٌذسح اٌّبئٍخ: -س

.هخل ه ؼت 511: ٗغْ  الفلؿ فِ٘ا ػلٖ أق  هي دٚي إٌذسح اٌّبئٍخ اٌّطٍمخ -ؿ
xii

 

اكؿ الوائ٘ت الوخاعت ٟ ٗ فٖ ّعـٍ، ٛى ّهغ فلك، فإى ق٘اه هيخْٕ اٛهي الوائٖ بٌْ٘ت الفلؿ هي الوْ
ق٘اه ُقا الوسٍل ٗخٌاقِ باىخولاك فٖ صو٘غ ؿّل الؼالن حقلٗبا، صلاء حناٗـ الي اى، ب  ٟبـ هي ق٘اه 
الؼائـ اًٝخاصٖ ّاٟقخْاؿٕ هي الْعـة الوائ٘ت. كوا حضـك اٍٝاكة خلٖ أى الوؼاٗ٘ل ال و٘ت الخٖ حغـؿ الفقل 

اؿٗت حؾٖغ لؼْاه  هؾخلفت، هٌِا ؿكصت الْػٖ، ّالغالت اٟقخْاؿٗت. فقـ حيخط٘غ الوائٖ ُٖ هؼاٗ٘ل اىخلٍ
هخل ه ؼت، بٌ٘وا ٟ  511ؿّلت هخقـهت أى حخؼاٌٗ هغ ًقِ عاؿ فٖ ًْ٘ت الفلؿ هي الواء، ٗق  ػي 

 حيخط٘غ ؿّلت ًاه٘ت حؼاًٖ الوَ ٠ث اٟصخواػ٘ت ّاٟقخْاؿٗت أى حْاصَ أػباء الخٌو٘ت بوْاكؿ هائ٘ت، حْ 
 .هخل ه ؼت للفلؿ الْاعـ ىٌْٗا 7111خلٖ 

هخل ه ؼت للفلؿ فٖ اليٌت( عـا للفقل  7111ب٘ـ أى ال ز٘ل هي ؽبلاء الو٘اٍ ٗلفْٖى اػخباك اللقن )
الوائٖ، ّفلك ٛى ُقا اللقن ُْ ق٘وت هطلقت ٟ حؼٌٖ ٍ٘تا، ف٠ٖ ػي أى ق٘اه هيخْٕ اٛهي الوائٖ 

 .عت ٟ ٗ فٖ ّعـٍبٌْ٘ت الفلؿ هي الوْاكؿ الوائ٘ت الوخا

، ُّٖ الغالت الخٖ ٗفْا عضن اٟعخ٘اصاث الوائ٘ت فِ٘ا الوْاكؿ اٌحبٌخ اٌضبٍٔخ، فًٙ حبٌخ اٌؼغض اٌّبئً -2
الوائ٘ت الوخضـؿة ّالوخاعت، ّبالخالٖ ٗغـد اؽخ٠ل ب٘ي الوْاكؿ الوائ٘ت الوخضـؿة ّالوخاعت، ّالطلت الوخناٗـ 

٘ناى الوائٖ، ّٗطلق ػلٖ ُقا الؼضن أع٘اًا حيو٘ت "الفضْة ػلِ٘ا، ّالقٕ ٗخوز  فٖ ظِْك ػضن فٖ الو
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الوائ٘ت". ّػٌـها ْٗ  الؼضن الوائٖ خلٖ ؿكصت حسؿٕ خلٖ إٔلاك اقخْاؿٗت ّاصخواػ٘ت حِـؿ بٌ٘ت الـّلت، 
 ."اٛمهت الوائ٘ت"فإًَ ٗ ْى قـ ّّ  خلٖ ها ٗيوٖ 

خى لن حقخلى بخضاّك ؽ٘ الفقل الوائٖ عخٖ ّ-ّٗلٕ بؼٔ ؽبلاء الو٘اٍ أى عالت الؼضن فٖ الو٘ناى الوائٖ 
xiiiحؼـ ؿل٠٘ كو٘ا ػلٖ هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت. -هخل ه ؼت للفلؿ ىٌْٗا( 7111)

 

ّبالٌظل خلٖ الو٘ناى الوائٖ الوْلٕ، هي ؽ٠ل هقاكًت اٟعخ٘اصاث الوائ٘ت بالوْاكؿ الوائ٘ت ال٠مهت 
 .حقلٗبا حغج ؽ٘ الفقل الوائٖ 7111ام للْفاء بخلك اٟعخ٘اصاث، ىٌضـ أى الوْلٗ٘ي ٗؼَْ٘ى هٌق ػ

فٖ ُقا الي٘اا، حضـك اٍٝاكة خلٖ أى ٌُاه بؼٔ الـكاىاث، الخٖ أػـث فٖ ًِاٗت الزواًٌ٘٘اث ّبـاٗت 
 . 7111الخيؼٌ٘٘اث، قـ حٌبلث بظِْك ػضن فٖ الو٘ناى الوائٖ الوْلٕ بغلْل ػام 

الؼضن الوائٖ، ف٠ٖ ػي أى هخْى٘ ها  ّخصواٟ، فإى الْٕغ الوائٖ فٖ هْل َٗ٘ل خلٖ عالت هي عاٟث
ىٌْٗا، إٔ أًِا حٌْف ٕوي ؿّل الٌـكة  3م111ٗغْ  ػلَ٘ الفلؿ فٖ هْل هي الو٘اٍ ٟ ٗنٗـ ػلٖ 

 .الوائ٘ت، ّحٍْك ػلٖ أى حـؽ  فٖ هْاف الٌـكة الوائ٘ت الوطلقت

 :اٌزغٍشاد إٌّبخٍخ ٚاألِٓ اٌّبئً اٌّصشي

ـكٍ الفلٗق الغ ْهٖ الـّلٖ الوؼٌٖ بخغ٘ل الوٌاػ، هضوْػت ٗطلط الخقلٗل اللابغ للخق٘٘ن، القٕ أّ
حؾوٌ٘اث بَلى اىخولاك النٗاؿة فٖ ُطْل اٛهطاك ػلٖ ؽطْٗ الؼلٓ الؼل٘ا، ّاًؾفإَ ػلٖ ؽطْٗ 

الؼلٓ ٍبَ اٟىخْائ٘ت، هوا ٗؼـ اىخ واٟ للٌو٘ الغالٖ هي الضفاف فٖ بؼٔ الوٌاٗق، ّٗغخو  أى ٗ ْى 
الوٖ فٖ كافت أًغاء صٌْ  الْغلاء ال بلٕ فٖ خفلٗق٘ا، ّهي بٌِ٘ا هٌطقت اٟعخلاك فْا الوؼـل الؼ

 .عْٓ الٌ٘ 

ّقـ ظِلث الؼـٗـ هي الـكاىاث الخٖ اُخوج بخق٘٘ن  راك الخغ٘لاث الوٌاؽ٘ت ػلٖ حـفقاث الو٘اٍ فٖ ًِل 
فقا ٝعـٕ الٌ٘ ، ّاؽخلفج ُقٍ الـكاىاث ف٘وا بٌِ٘ا بَ   ّإظ هي ع٘ذ الٌخائش الخٖ حّْلج خلِ٘ا. فْ

الـكاىاث، فإًَ هي الوخْقغ ؽياكة ًغْ ًْف الخـفقاث الخٖ حلحٖ خلٖ هٌاٗق الويخٌقؼاث اليْؿاً٘ت، 
% هي حـفقاث الٌ٘  71ًخ٘ضت للبؾل ّالٌخظ. بإٝافت خلٖ فلك، فإًَ هي الوخْقغ عـّد ًقِ ٗقـك بٌغْ 

xivالخٖ حْ  خلٖ ىـ أىْاى ًخ٘ضت للبؾل
. 

وخْقؼت ػلٖ ًِل الٌ٘  هي ؽ٠ل حيؼت ىٌ٘اكُْٗاث حوز  اعخواٟث ٛرل ّهي الوو ي حوز٘  اٙراك ال
الخغ٘لاث الوٌاؽ٘ت ػلٖ ًِل الٌ٘ ، ع٘ذ ٗخٌبل ىٌ٘اكْٗ ّاعـ فق٘ هي ُقٍ اليٌ٘اكُْٗاث الخيؼت بغـّد 

، فٖ ع٘ي حخٌبل بق٘ت اليٌ٘اكُْٗاث بغـّد اًؾفآ فٖ ُقٍ 7145اكحفاع فٖ حـفقاث الو٘اٍ بؼـ ػام 
xv، ّل ي بـكصاث هخفاّحت.7141خٖ ػام الخـفقاث ع

 

ّٗلٕ بؼٔ الؾبلاء أى الٌ٘  ىَِ٘ـ اكحفاػا فٖ ه٘اَُ، ًخ٘ضت حياق٘ الونٗـ هي اٛهطاك ػلٖ الِٖبت 
 .اٝرْ٘ب٘ت، فٖ ع٘ي ٗلٕ  ؽلّى أى الو٘اٍ ىخٌؾفٔ ًخ٘ضت ػول٘ت الخبؾل

، أى اكحفاع 7114ت فٖ ػام ّقـ أكـ أعـ الخقاكٗل، الْاؿكة ػي هٌظوت الخؼاّى ّالخٌو٘ت اٟقخْاؿٗ
الغلاكة ؿكصت هتْٗت ّاعـة فق٘ قـ ٗسؿٕ خلٖ الخبؾل، ّبالخالٖ ؽفٔ ه٘اٍ الٌ٘ ، هخْقؼا أى حلحفغ ًيبت 

 .هقاب  اكحفاع الغلاكة ؿكصت هتْٗت ّاعـة %4الخبؾل بٌغْ 

باه ّبْفت ػاهت، ٗخوز  أعـ اليٌ٘اكُْٗاث الخٖ ّٕؼِا ػلواء الوٌاػ فٖ أى حخيبت ظاُلة اٟعخ
الغلاكٕ فٖ هْل فٖ حيلٗغ حبؾل ه٘اٍ الٌ٘ ، ّبالخالٖ ؽفٔ هْاكؿ الو٘اٍ الؼقبت، اٛهل القٕ ى٘سؿٕ 
بـّكٍ خلٖ حفاقن الٌقِ الغاؿ القٕ حؼاًَ٘ الب٠ؿ فٖ هضال ه٘اٍ الَل  ّاللٕ، ّحْل٘ـ الطاقت ال ِلبائ٘ت، 

 .ٗـ اٛهي الوائٖ الوْلٕاٛهل القٕ ىْف ٗسؿٕ خلٖ عـة حفاقن الوَ لت الوائ٘ت، ّهي رن حِـ
 :اٌّإشش إٌٛػً )اٌىٍفً( ألِٓ ِصش اٌّبئً -2

ػـم ٠ّع٘ت ك  أّ بؼٔ الغضن الوخاط هي  -عيت ُقا الوسٍل-ٗقْـ بوفِْم هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت 
 Quality Water)"الو٘اٍ ل٠ىخؾـام الخٌوْٕ )هٌنل٘ا ّمكاػ٘ا ٌّّاػ٘ا(، إٔ "الٌـكة ال ٘ف٘ت للو٘اٍ 
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Scarcity).   ع٘ذ ٗسكـ ؽبلاء الوْاكؿ الوائ٘ت أى حْافل الو٘اٍ ب و٘اث كب٘لة، هغ ػـم ٠ّع٘خِا للَل
أّ لٜرلآ اٛؽلٓ، بيبت الخلْد، ٗؼـ ًـكة هائ٘ت، خف خًَ ى٘سؿٕ فٖ الٌِاٗت خلٖ ػـم القـكة ػلٖ 

اٍ القابلت ّٗطلط الوؾخْْى فٖ الَلى الوائٖ فٖ ُقا الؾُْْ هفِْم "الوxvi٘اىخؾـام حلك الو٘اٍ. 
كوؼ٘اك ػلٖ ٕواى حغقق اٛهي الوائٖ، عخٖ هغ حْافل الو٘اٍ بال و٘اث  (Drinkable Water) "للَل 

، 7116الوطلْبت ّفٖ ُقا الي٘اا، ًضـ أى الخقلٗل الْاؿك ػي الْكالت اٛهلٗ ٘ت لغواٗت الب٘تت، فٖ أبلٗ  
xviiالوائٖ.  أكـ أى إٔ ًْع هي الولْراث للوْاكؿ الوائ٘ت ٗؼـ حِـٗـا لٜهي

 

ّبْفت ػاهت، حوخام ه٘اٍ ًِل الٌ٘  فٖ صو٘غ أًغاء هضلاٍ هي أقْٖ هٌابؼَ، ّعخٖ اليـ الؼالٖ فٖ 
أىْاى، بالٌقاء الَـٗـ، ّٗلصغ فلك خلٖ أى اليواث الطبْرلاف٘ت ّالو٘خلّلْص٘ت ّالِ٘ـكّل٘ ٘ت للٌِل حلؼت 

عـة هي أُن ّأبلم هَ ٠ث ًِل الٌ٘  ػلٖ ؿّكا فٖ صؼ  ه٘اَُ ًق٘ت باىخولاك ، ب٘ـ أى فلك ٟ ٌٗفٖ أى ّا
الْؼ٘ـ الوغلٖ الوْلٕ ُٖ هَ لت الولْراث الخٖ حلقٖ فٖ الٌِل، ّالخٖ ح بـ الغ ْهت الوْلٗت هل٘اكاث 
الضٌِ٘اث ىٌْٗا لخطِ٘ل ه٘اَُ، اٛهل القٕ ٗفخظ با  الٌقاً ّاىؼا عْل "ح لفت الفلّت البـٗلت" للغفاظ 

ل ، بوؼٌٖ الزوي الخٌوْٕ لخؼبتت صنء هي الوْامًت اليٌْٗت للـّلت ػلٖ ه٘اٍ ًِل الٌ٘  ّالغت للَ
 .الوْلٗت للغفاظ ػلٖ ًْػ٘ت ه٘اٍ الٌِل

 :اٌّإشش االلزصبدي ألِٓ ِصش اٌّبئً -3

-ّفق الوسٍل اٟقخْاؿٕ - -(Economic Water Scarcity)ٌْٗلف هفِْم هغـّؿٗت الوْاكؿ الوائ٘ت
  اًاث الواؿٗت ّاٟقخْاؿٗت الخٖ حيوظ بإًَاء البٌ٘ت الخغخ٘ت الوائ٘تخلٖ الغالت الخٖ ٟ حخْافل فِ٘ا اٝه

(Water Infrastructure)  ٖال٠مهت لخّْ٘  خهـاؿاث الو٘اٍ للَل  ّاللٕ ّالْلف الْغٖ، عخ
ّخى حْافلث الو٘اٍ ب و٘اث كب٘لة، ّبٌْػ٘ت ص٘ـة. ففٖ ُقٍ الغالت، فإى ػـم ّصْؿ الوٌَنث الوائ٘ت ال٠مهت 

لو٘اٍ خلٖ الويخؾـه٘ي، ًخ٘ضت للفقل اٟقخْاؿٕ، ٗخلحت ػلَ٘ ػـم قـكة الويخؾـه٘ي ػلٖ اًٟخفاع ْٝٗال ا
ّفٖ ُقا xviiiبالو٘اٍ، ُّٖ الٌخ٘ضت ًفيِا الوخلحبت ػلٖ ػـم ّصْؿ الواء كل٘ا، أّ ّصْؿٍ ب و٘اث قل٘لت. 

 (Human Rights to Water) "حمٛق اإلٔسبْ فً اٌٍّبٖالي٘اا، ٗطلط ؽبلاء الو٘اٍ هفِْم "

بّْفَ حؼب٘لا ػي الوسٍل اٟقخْاؿٕ لٜهي الوائٖ. ّٗو ي ق٘اه عقْا اًٝياى فٖ الو٘اٍ، اىخٌاؿا خلٖ 
الوسٍلٗي اللقٗي أّكؿُوا حقلٗل الخٌو٘ت البَلٗت، الْاؿك ػي البلًاهش اًٝوائٖ لٜهن الوخغـة ػام 

ًّيبت الي اى القٗي ٗيخؾـهْى ، ُّوا: ًيبت الي اى القٗي ٗيخؾـهْى خهـاؿاث ه٘اٍ ٍل  ًق٘ت، 7116
) الغق اًٝياًٖ فٖ الو٘اٍ" ٗؼٌٖ أى ٗؾْل ل   فلؿ كو٘اث كاف٘ت هي الو٘اٍ، xixّلفا ّغ٘ا هغيٌا.

ّ هٌت، ّهقبْلت، ّٗيِ  الغْْل ػلِ٘ا هاؿٗا، ّبْْكة هؼقْلت ل٠ىخؾـاهاث الَؾْ٘ت ّالوٌنل٘ت. ّهي 
ا "الغق فٖ الو٘اٍ" فٖ الوسٍلاث الؾويت الفلػ٘ت قلاءة الخؼلٗف، ٗو ي خصوال الؼٌاّل الخٖ َٗخو  ػلِ٘

اٙح٘ت: ال و٘ت الو٠ئوت هي الو٘اٍ، ّاىخولاك حـفقِا، ّال فاءة ّالضْؿة، ّىِْلت الّْْل خلِ٘ا بيؼل 
 هٌاىت ّبـّى حو٘٘ن، ّالغق فٖ الّْْل خلٖ الوؼلْهاث الوخؼلقت بالو٘اٍ.(

هْـكا هغيٌا للو٘اٍ، ُّْ ها ٗؼبل ػي ؿكصت  % هي الوْلٗ٘ي ٗيخؾـهْى91ّّفقا لِقا الوسٍل، فإى 
ػال٘ت هي اٛهي الوائٖ هي الوٌظْك اٟقخْاؿٕ. ب٘ـ أى ًيبت هي ٗو ٌِن اىخؾـام هْـك هغيي للْلف 

% هي ػوْم الوْلٗ٘ي، هوا ٗؼٌٖ حـًٖ هيخْٕ اٛهي الوائٖ، ّفق الوسٍل 11الْغٖ ٟ حنٗـ ػلٖ 
 .اٟقخْاؿٕ

و٘ت ّالؾطْكة بالٌظل خلَ٘ هي الوٌظْك ال لٖ فٖ عْٓ الٌ٘ ، ع٘ذ حؼـ ّٗبـّ ُقا الوسٍل فٖ راٗت اُٛ
ؿّل عْٓ الٌ٘  هي أفقل ؿّل الؼالن الٌاهٖ. فطبقا لخقلٗل الخٌو٘ت، الْاؿك ػي البٌك الـّلٖ فٖ ػام 

، فإى صو٘غ ؿّل عْٓ الٌ٘ ، ػـا هْل، حقغ فٖ فتت الـّل اٛق  ؿؽ٠. ّحؼـ هْل ُٖ الـّل 7114
 .حقغ فٖ فتت الـّل فاث الـؽ  الوخْى٘الْع٘ـة الخٖ 
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 :اٌّإشش اٌؼسىشي ٌّفَٙٛ األِٓ اٌّبئً -4

ٗؼخوـ ُقا الوسٍل فٖ ق٘اه ّٕؼ٘ت اٛهي الوائٖ ٕٛ ؿّلت هي الـّل ػلٖ ها ٗيوٖ فٖ ػلن الـكاىاث 
ٕ ، ّالخٖ حٌْلف خلٖ خصوالٖ ها ٗخْافل لـ"الؼي لٗت ّاٟىخلاح٘ض٘ت "القْة الؼي لٗت الَاهلت للـّلت

الـّلت، فٖ فخلة مهٌ٘ت هؼٌ٘ت، هي قـكاث ّخه اًاث ػي لٗت، ّهـٕ ها حغْمٍ الـّلت هي هٌظْهاث حيلظ 
حقل٘ـٗت، أّ أىلغت ؿهاك ٍاه  )ًّْٗت، أّ ك٘واّٗت، أّ بْ٘لْص٘ت(. ف٠ٖ ػوا ىبق، ُّْ الؼاه  الوِن 

 "فٖ ؽلق عالت "كؿعّالغاىن فٖ ُقا الْـؿ، قـكة الـّلت ػلٖ حْظ٘ف قـكاحِا الؼي لٗت الَاهلت 

(Deterrence)  ،)حغْل ؿّى خقـام ؿّل أؽلٕ ػلٖ الؼـّاى ػلٖ هْاكؿُا الوائ٘ت )اليطغ٘ت ّالضْف٘ت
ػلٖ عواٗت ّحله٘ي هْاكؿُا الوائ٘ت ٕـ إٔ أٗواع ؽاكص٘ت أّ اػخـاء  -ػٌـ الٖلّكة-كوا ح ْى قاؿكة 

كص٘ت فٖ رلّاحِا الوائ٘ت، حفقـ الـّلت فغ٘ي حٖؼف ؿفاػاث الـّلت ٕـ الوطاهغ الؾا xxػلٖ حلك الوْاكؿ ،
بالخـكٗش ىلطخِا ػلٖ ال ٘اى الضغلافٖ ّالي٘اىٖ، ّقـ حفقـ صنءا هي اٛكٓ. ّع٘ي حفقـ الـّلت قـكحِا 

ػلٖ حله٘ي هْاؿك الواء ّالغقاء للوضخوغ، ْٗبظ هيخؼْ٘ا ػلِ٘ا، بالخـكٗش، أى حيخْػت الغاصاث 
ـ اٛؿًٔ هي الي٘طلة ػلٖ رلّاحِا. ّفٖ هز  ُقٍ الغالت، ٗخِـؿ اٟقخْاؿٗت الوخناٗـة، بيبت فقـاًِا الغ

xxiّٗخلمم اٛهي الوائٖ 
. 

 ِإشش اٌصشاػبد اٌّبئٍخ فً حٛض إٌٙش اٌذًٌٚ: -5

ٌْٗلف هفِْم اٛهي الوائٖ، ّفق ُقا الوسٍل، خلٖ الغالت الخٖ ٌٗؼـم فِ٘ا ّصْؿ الْلاػاث ّالٌناػاث 
هائٖ ؿّلٖ. ّبوٌطق الوؾالفت، ٗخلرل اٛهي الوائٖ ىلب٘ا، كلوا  الوائ٘ت ب٘ي الـّل الوخَاٗتت ػلٖ عْٓ

 .ماؿث عـة الْلاػاث الوائ٘ت ف٘وا ب٘ي ؿّل عْٓ الخْلٗف الوائٖ الـّلٖ

الخٖ ٗؼـ اٛهي الوائٖ ؿالت فٖ ؿكصت عـحِا -ّٗو ي القْل خى الْلاػاث الوائ٘ت فٖ إٔ عْٓ هائٖ 
ًواٗ الخفاػ٠ث الِ٘ـكّبْل٘خ٘ ٘ت الخٖ حغـد ؿاؽ  الٌظن حخْقف ػلٖ أكبؼت هخغ٘لاث حسرل فٖ أ -ٍّـحِا

 .اٝقل٘و٘ت الوائ٘ت، ّالخٖ حخباٗي هي هٌظْك قْة/ٕؼف الـّلت، ّاللٕا/ػـم اللٕا ػي الْٕغ اللاُي

ّبالٌظل خلٖ الٌظام اٝقل٘وٖ لغْٓ ًِل الٌ٘ ، ًضـ أى صو٘غ ؿّل أػالٖ الغْٓ، ىْاء الـّل الخٖ 
ًيب٘ا، أّ الـّل الخٖ حٌْف ػلٖ أًِا ٕؼ٘فت ًيب٘ا، ًضـ أى بؼِٖا ٗؼبل ػي حٌْف ػلٖ أًِا ؿّل قْٗت 

ػـم كٕاٍ ػي الْٕغ الوائٖ ّالقاًًْٖ القائن فٖ عْٓ الٌ٘ ، ّٗخضلٖ فلك هي ؽ٠ل كفِٖا ل٠حفاق٘اث 
القاًًْ٘ت الوْقؼت بَلى ه٘اٍ الٌ٘ ، ّخى حفاّحج ؿكصت ػـم اللٕا هي ؿّلت خلٖ أؽلٕ، ّخى حباٌٗج فٖ 

حِا ّعـحِا هي فخلة مهٌ٘ت ٛؽلٕ. ًّخ٘ضت لقلك، فإى حلك الـّل حيؼٖ، ك  بغيت قْحَ ًّفْفٍ ّقـكحَ ٍـ
.ػلٖ ح ْٗي حغالفاث ؽاكص٘ت، ًغْ حغ٘٘ل الْٕغ اللاُي، ّخع٠لَ بْٕغ  ؽل

xxii
 

 دٚي حٛض إًٌٍ
ٌ٘ا ّحٌناً٘ا ػٌـ الغـٗذ ػي ؿّل عْٓ الٌ٘  الخٖ حَو  )هْل ّاليْؿاى ّأرْ٘ب٘ا ّأكٗخلٗا ّأّرٌـا ّك٘

ّكّاًـا ّبْكًـٕ ّمائ٘ل( ّالخٖ حؼلف عال٘اً بال ًْغْ الـٗوقلاٗ٘ت ٗخب٘ي حاكٗؾ٘اً أى الؼ٠قاث بٌِ٘ا 
حلكنث فٖ الوضال٘ي الي٘اىٖ ّالقاًًْٖ ؽّْْاً ها ٗخؼلق بقيوت ه٘اٍ الٌ٘ ، ب٘ـ أى الوضال الزقافٖ 

ها ػلف فٖ خٗاك الؼ٠قاث اٛمل٘ت ب٘ي ّاٝػ٠هٖ ّاٟصخواػٖ لن ٗ ي بقاث القـك هي اُٟخوام خٟ 
 )هْل ّاليْؿاى( أّ اٟحفاق٘اث الزٌائ٘ت الخٖ حبلم فٖ خٗاك رٌائٖ فق٘.

xxiiiّػٌـ الٌظل خلٔ حاكٗؼ الْاقغ الوائٖ لـّل الغْٓ فإًَ ٗو ي حٌاّل أُن ُقٍ الـّل بإٗضام فٖ اٙحٖ: 
 

اكؿُا الوائ٘ت الوخاعت ع٘ذ حغْ  % هي صولت ه91ْحؼخوـ ػلٔ ه٘اٍ الٌ٘  بٌيبت أكزل هي  ( ِصش:1)
هل٘اك هخل ه ؼت حيخِل ِا ىٌْٗاً، بٌ٘وا ٗبل   61.1% هل٘اك هخل ه ؼت هي ه٘اٍ الٌ٘  هي صولت 55.5ػلٔ 

 هل٘اك هخل ه ؼت. 14صولت خٗلاؿ ه٘اٍ الٌ٘  
م 7111هل٘اك هخل ه ؼت عخٔ ػام  31: ٗغخاس اليْؿاى خلٔ كو٘ت هي الو٘اٍ حْ  خلٔ ( اٌسٛدا2ْ)



 د. حنان يوسف     دور التليفزيون المصري فى إدراك مخاطر األمن المائى في مصر                                                                     

 
 
 
 
 

45

 ( هل٘اك هخل ه ؼت ىٌْٗاً.71-76ٗباً ّحبل  ق٘وت ها ٗيخِل َ اٙى )حقل
: حبـأ هٌابغ الٌ٘  اٟىخْائ٘ت هي بغ٘لة )ف٘ خْكٗا( ؿاؽ  الغـّؿ الْ٘رٌـٗت بإٝافت خلٔ ( أٚغٕذا3)

 ّالبلث ّخؿّاكؿ( ّبالخالٖ حَ   ْٗرٌـا ؿّلت الوٌبغ اللئ٘يٖ. –البغ٘لاث اٛؽلٓ )كْ٘صا 
ا هي الـّل الخٖ حيِن فٖ مٗاؿة ه٘اٍ الٌ٘  بفٖ  ىخت كّافـ حضلٕ فٖ كٌ٘٘ا حْت فٖ كٌ٘٘ ( وٍٍٕب:4)

 بغ٘لة ف٘ خْكٗا، ّهغ فلك فإى رلزٖ أكإٖ كٌ٘٘ا حؼخبل قاعلت أّ ٍبَ قاعلت.
 1.16% هي ه٘اٍ الٌ٘  ٟ حيخؾـم هٌَ أكزل هي 16هي الوفاكقاث أى أرْ٘ب٘ا الخٖ حيِن   ( أصٍٛثٍب:5)

( كرن حؼلِٕا لوْصاث كاىغت هي الضفاف فٖ هٌاٗق هخفلقت هي 3هلْ٘ى م 611)إٔ هل٘اك هخل ه ؼت 
 xxivأرْ٘ب٘ا حسؿٕ خلٔ عـّد الوضاػاث بِا.

حَخله حٌناً٘ا هغ ك  هي كٌ٘٘ا ّأّرٌـا فٖ ا٠ٗٝل ػلٔ بغ٘لة ف٘ خْكٗا، ّبضاًت فلك فِٖ  ( رٕضأٍب:6) 
أعـ كّافـ ًِل الٌ٘  هي الِٖبت ػْٖ ػاه  فٖ "هٌظوت حٌو٘ت عْٓ ًِل كاص٘لا" القٕ َٗ   

 اٟىخْائ٘ت.
)عال٘اً ال ًْغْ الـٗوقلاٗ٘ت( حَ   مائ٘ل راًٖ أكبل ؿّلت هي ع٘ذ الوياعت ّرالذ ؿّلت هي  ( صائٍش:7)

ع٘ذ الخؼـاؿ الي اًٖ ب٘ي ؿّل عْٓ ًِل الٌ٘ ، ّحخوخغ فْا ك  فلك بْصْؿ أكبل كّ٘ـ هي الطاقت 
خغلج بال اه ؛ لقلك حؼخبل مائ٘ل الوغله اللئ٘يٖ "للوضخوغ اٟقخْاؿٕ ال ِلبائ٘ت فٖ أفلٗق٘ا لْ أًِا اى

ّبْكًـٕ( ّػ٠قت مائ٘ل الوباٍلة بوْاؿك الو٘اٍ حخوز  فٖ  -كّاًـا  -لـّل البغ٘لاث الؼظؤ" )مائ٘ل 
مٗاؿة  -عالت خقاهت ىـ بِا  -ّصْؿ بغ٘لة )هْبْحْى٘يٖ ى٘ ْ( ؿاؽ  أكإٖ مائ٘ل ّالخٖ ٗو ي فٖ 

 )أّرٌـا أّ اليْؿاى( هي الو٘اٍ ّبالخالٖ مٗاؿة عْت هْل فٖ الو٘اٍ. عْت ك  هي

ّػلٔ اللرن هي ُقا البؼـ الخاكٗؾٖ فٖ الؼ٠قاث الوائ٘ت خٟ أًَ هل بولاع  هخؼـؿة ٍابِا كز٘ل هي الخاْحل؛ 
ك هوا صؼ  ؽ٘اك الْـام ّاللضْء خلٔ عل  خقل٘و٘ت ّاكؿاً فٖ أصٌـة كز٘ال هاي الي٘اىا٘٘ي، ّٗؼاْؿ ىابت فلا

خلٔ عق٘قت صُْلٗت ُّْ ر٘اا  القٌُ٘ات الخاٖ ٗو اي أى حغاْل ُاقا الخاْحل ّالْاـام خلأ ػقل٘ات فك٘ات حغقاق 
 اٝصواع اٝقل٘وٖ عْل ُقٍ القٖ٘ت.

ّهوا ماؿ اٛهل حؼق٘اـاً أى ُاقٍ الوؼْقااث هخفاّحات با٘ي بلاـ ّ ؽال فاٖ ؿّل عآْ الٌ٘ا  فٖا٠ً ػاي ر٘اا  
ًخش ػي فلك ر٘ا  ّػٖ ّخؿكاه بلُو٘ات الب٘تات الطب٘ؼ٘ات لاـّل  حؼاّى خػ٠هٖ أّ ب٘تٖ ب٘ي ُقٍ الـّل. ّقـ

 xxvعْٓ الٌ٘  ىْاًء ػلٔ الويخْٓ القطلٕ أّ اٝقل٘وٖ.

 xxvi: ٌٚزضح رٌه فً اٌؼذٌذ ِٓ إٌٛاحً اٌزً رإوذ ٘زا اٌزذ٘ٛس ٌٚزّضً رٌه فً اٌّغبالد اَرٍخ

 الب٘تت ّاى ٌُاه ػـؿ هي  الضفاف  ّالخْغلّاًخَاك عَائٌ الٌ٘  باٟ ٕافت الٖ  راك الخٌو٘ت ػلٔ

اٛهلآ الولحبطت بٌقِ الو٘اٍ الٌق٘ت ّّؼْبت الغْْل ػلِ٘ا ّحؼلٓ ه٘اٍ الٌ٘  للخلْد ّحقلباث 
xxviiالفٖ٘اًاث ّالَظ ، كوا اى ٌُاه ػـؿ هي الخِـٗـاث الخٖ حْاصَ اٟهي الوائٖ الوْلٕ هٌِا :

 

ل٘ت فٖ الو٘اٍ الوْلٗت ّىْء خؿاكة الوْاكؿ الخِـٗـ اٛرْ٘بٖ لغْت هْل فٖ ه٘اٍ الٌ٘  ّاٛٗواع اٝىلائ٘
لوغاّلت الْقْف ػلٖ هِـؿاث اٟهي  xxviiiالوائ٘ت ؿاؽل٘اً ّٗلٕ الؾبلاء ٕلّكة احباع بؼٔ اٟصلاءاث

القْهٖ الوْلٕ ّهٌِا:  حلٍ٘ـ اٝىخ٠ِه النكاػٖ ّٕلّكة اٝىخفاؿة القْْٕ هي ه٘اٍ اٛهطاك 
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للٕ ّحغل٘ت ه٘اٍ البغلّاٝؿاكة الْغ٘غت للو٘اٍ ّمٗاؿة الْػٖ القل٘لتّاُٝخوام بـّل الوٌبغ ّحطْٗل ًظن ا
 xxixالوائٖ للوْاٌٗ٘ي:

 االطبس إٌظشي :
 

  Risk Perception Theoryٔظشٌخ ادسان  اٌّخبطش :
ًَاالث ُااقٍ الٌظلٗاات فااٖ اليااخٌ٘اث هااي ُااقا القاالى ع٘ااذ ٍااِـث هٌخْااف اليااخٌ٘اث اٟكحفاااع الياالٗغ 

الٌظ٘فت ّاٙهٌت. ّهغ فلك، حغْل الخْْك الؼام ٕـ ُقٍ الخ ٌْلْص٘اا  للخ ٌْلْص٘اث الٌّْٗت ّالْػـ للطاقت
xxxالضـٗـة ّحغْلج الوؾاّف هي الوؾاٗل ػلٔ عـ ىْاء للب٘تت ف٠ٖ ػي ال ْاكد .

 

 
ّٗلعج حياؤٟث ػـٗـة عْل هؾاّف الضوِْك الوخناٗـة هي ُقٍ لخ ٌْلْص٘ا الضـٗـة. كرن حلك٘ـاث 

٘ا ، اٟ اًَ كاى ٌُاه فاكا ب٘ي  الغقائق الؼلو٘ت ّالخْْك الؼام هبال  الؾبلاء لوـٕ ى٠هت ُقٍ الخ ٌْلْص
 xxxiفَ٘ هي هؾاٗل الخ ٌْلْص٘اث ّاٛؽطاك الطب٘ؼ٘ت.

 
ّفٖ ال خاباث الوب لة لِقٍ الٌظلٗت ٗلط حًَْيٖ ىخاك ف لة هـٕ قبْل الوؾاٗل هي قب  الوضخوغ 

فٖ الغالت الطْػ٘ت )هز  ق٘اؿة الي٘اكة ( ًَ ٗفخلٓ هيخْٗاث ّؿكصت الوؾاٗلة قـ ح ْى هقبْلت اّإٔاف 
 أكبل هي الغالت الغ٘ل ْٗػ٘ت )هز  ّقْع كاكرت ًّْٗت(.

 
ٗفخلٓ ُقا الٌِش فٖ ّقج هب ل أى اٛفلاؿ ٗخْلفْى بطلٗقت ػق٠ً٘ت ّفق الوؼلْهاث الوخْافلة لـِٗن 

بيبت ػـم كفاٗت الوؼلْهاث  قب  احؾاف إٔ قلاك ّاى ُقٍ الوؾاّف حخْلـ لـٕ اٟفلاؿ اع٘اًا بَ   هبال  فَ٘
 أّ كًِْا ر٘ل ّغ٘غت.

ّكرن اى بؼٔ اٟحضاُاث اللئ٘يا٘ت فاٖ الٌظلٗات حفخالٓ بااى ّصاْؿ هؼلْهااث خٕااف٘ت ٗو اي أى حيااػـ 
الٌاه ػلٔ فِن الؾطل الغق٘قٖ ، اٟ اًَ قـ حْلـ احضاُا اؽل هغااٗلا فاٖ حْاْك الوؾااٗل ٗالفٔ اٟػخقااؿ 

 xxxii٘  بوفلؿٍ فٖ اى ٗغْل احضاُاث اٟفلاؿ حضاٍ اؿكاه الوؾاٗل .بلى عْْل ػلٔ هؼلْهاث خٕاف٘ت كف
ؿ عْل ؽطل هغـؿ قـ ْٗاصًَِْ ّقـ حن اىخؾـام حؼب٘ل اّػلَ٘ فاى اؿكاه اّ حْْك الوؾاٗل ُْ ع ن اٟفل

هٌق بـاٗاحَ فاحٖ الخٖ حضؼ  الٌااه عاْل ؽْاائِ ّعاـة ؽطال. ٗاخن Risk perceptionاؿكاه الوؾاٗل 
كزل ٍْ٘ػا فٖ اٍاكة الٔ اٛؽطاك الطب٘ؼ٘ت ّاٛؽطاك الخٖ حِـؿ الب٘تت أّ الْغت، هزا  اىخؾـام الؼباكة اٛ

الطاقت الٌّْٗت. ّقـ اقخلعج ػـة ًظلٗاث لخفي٘ل اليبت القٕ صؼ  الٌاه حخفااّث فاٖ حقاـٗلاحِا للؾطاْكة 
و هااي الوؾاااٗل. ّقااـ ّٕااؼج راا٠د ػااائ٠ث كئ٘ياا٘ت هااي ًظلٗاات اؿكاه الوؾاااٗل ُّااٖ : ًِااش ػلاان الااٌف

)اٟىاااخـٟل ّالوؼلفااااٖ(، ّالااااٌِش اًٛزلّبْلْص٘اااا / ػلاااان اٟصخواااااع )الٌظلٗااات الزقاف٘اااات( ًِّااااش هخؼااااـؿ 
 xxxiiiالخؾْْاث )الوٌِش الَاه  (.

 : ٚػٍٍٗ فمذ ٚرجٍٛسد ٔظشٌبد صالس ا٘زّذ ثزفسٍش ادسان اٌغّٙٛس ٌٍّخبطش ًٚ٘

 اٌّذخً اٌسٍىٌٛٛعً : 

اٟفاالاؿ للوؼلْهاااث الااْاكؿة الااِ٘ن ّحبياا٘طِن لِااقٍ  ُّاْ ِٗااخن ب ٘ف٘اات حوز٘اا  الوؼلْهاااث هااي ؽاا٠ل حْااٌ٘ف
 الوؼلْهاث ّفقا ٟؿكاكاحِن هوا ٗؾلق حغ٘نا اؿكاك٘ا ّفقا لِقٍ الخٌْ٘فاث الفلؿٗت.
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 اٌّذخً اٌضمبفً:

ُّْ القٕ ِٗخن بخفي٘ل اؿكاه الوؾاٗل فٖ ْٕء القا٘ن الزقاف٘ات الياائـة فاٖ الوضخواغ ّالوؼااٗ٘ل الياائـة فاٖ 
 حياُن فٖ حَ ٘  ُقٍ اٟؿكاكاث.ُقا الوضخوغ ّالخٖ 

 : اٌّذخً االعزّبػً اٌشبًِ

ُّااْ الوااـؽ  الااقٕ ٗفياال اؿكاه الوؾاااٗل فااٖ ٕااْء الب٘تاات اٟصخواػ٘اات ّاًٟزلّبْلْص٘اات الَاااهلت ّكااقلك 
ٗظِل فٖ ُقا الوـؽ  اُو٘ت  ّىائ  اٟحْاال فاٖ الؼوا  كولٍاغاث بالغاقف اّ اٟٕاافت اّ الخؼنٗان هواا 

 ل بالٌيبت للوخلقٖ هي ؽ٠ل الوؼلْهاث الْاكؿة الَ٘ ػبل ّىائ  اٟحْال.ٗسرل فٖ اؿكاه الوؾاٗ

ّٗظِل فٖ ُقا الوـؽ  اٖٗا الخلر٘لاث الوؾخلفت لؾْاائِ اٟفالاؿ ّالخاٖ هاي ٍااًِا اى حنٗاـ اّ حقلا  هاي 
 xxxivاٟؿكاه بالوؾاٗل ٌّٗخش ػي فلك حلر٘لاث هخباٌٗت .

 ٚرفزشض ٘زٖ إٌظشٌخ:

ة ابؼاااؿ هٌِااا عضاان الؾطاال ّهلصؼ٘خااَ ّأىاابابَ ّك٘ف٘اات هْاصِخااَ هااي صاًاات اى اؿكاه الوؾاااٗل ٗاالحب٘ بؼااـ
ّكقلك هْاؿك الوؼلْهاث ّهـٕ الْرْا بِا ّاٝٗاك الاقٕ حقاـم هاي ؽ٠لاَ اللىاالت اٟحْاال٘ت هاي صاًات 

 اؽل.

ن كوا ٗلحب٘ هفِْم الؾطل بالٌخائش اليلب٘ت الوغخولت اّ الويخقبل٘ت هي ُاقا الؾطال ، كواا اى ٌُااه ػ٠قات با٘
اؿكاه الوؾاٗل ّاليلْه الفؼلٖ القٕ ٗخبٌاٍ الفلؿ ، ف لوا كاى اكزل اؿكاكا هب الا للؾطال كلواا ىااػـٍ فلاك 

 xxxvفٖ حبٌٖ اليلْه اٟٗضابٖ الو٠ئن لخ ٘٘ف اهام ُقٍ الوؾاٗل .

ّٗؾخلف اؿكاه اٟفلاؿ فٖ اؿكاكِن للوؾاٗل ّفقا لٌْع الؾطل ّحلر٘لٍ ػلاٖ ع٘ااة اًٟيااى ّبْافت ؽاّات 
ال  ّعضن الي٘طلة الوغخولت ػل٘اَ ّالٌخاائش الوخلحبات ػلاٖ ُاقا الؾطال ّكاقلك هواا ٗيااػـ فاٖ الخٌباس اٟٗف

بـكصت اُخوام اًٟياى بالؾبل ُْ ؿكصت اُٟخوام فاحِا الخٖ ْٗلِ٘اا اٟفالاؿ لِاقا الؾطال ّقاـ حيااػـ حضلبات 
يلْه اٟٗضاابٖ لوْاصِات الؾطال هب لة لٞفلاؿ ٟمهت اّ كاكرت ها حضؼ  اٟفلاؿ اكزل ع٘طت ّه٠٘ لخبٌٖ ال

 xxxviّخؿكاكَ بَ   ؿق٘ق .

ّحؾخبل ُقٍ الـكاىت هي ؽ٠ل فلِّٕا الؼلو٘ت اُو٘ت هْاؿك الوؼلْهاث ّحـفق الوؼلْهاث بطلٗقات ؿق٘قات 
هي اص  ق٘ااه ّحق٘ا٘ن ؿّك الخل٘فنٗاْى فاٖ اؿكاه الضوِاْك الوْالٕ لوؾااٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ فاٖ 

ضوِاااا فٖااا٠ ػاااي اؽخبااااك ؽْاااائِ الضوِاااْك اٟصخواػ٘ااات ّالزقاف٘ااات هْااال ّخبؼااااؿ ُاااقٍ الوؾااااٗل ّع
ّالـٗوْصلاف٘ت كوخغ٘ل هي هخغ٘لاث حلر٘لاث اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ فاٖ هْال ، 
ّفلك هي ؽ٠ل حْاو٘ن اىاخواكة اٟىاخب٘اى ل اٖ حقا٘و هخغ٘الاث ّفالّٓ الـكاىات اىاخٌاؿا ػلاٖ فالّٓ 

 ٗل.ّهـؽ٠ث ًظلٗت اؿكاه الوؾا
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 اٌذساسبد اٌسبثمخ :

لْعع هي ؽ٠ل كّـ الـكاىاث اليابقت الخٖ حلحب٘ بوْْٕع الـكاىت ّصاْؿ ًاـكة ّإاغت فاٖ ؿكاىااث 
ّهيْط اللإٔ الؼام الخٖ حخٌاّل هْْٕع الـكاىت ّبْفت ؽاّت الـكاىاث القائن هٌِا ػلاٖ هاـؽ  اؿكاه 

 ٗو ي كّـ الو٠عظاث اٟح٘ت :الوؾاٗل هي صِت ّأمهت اٟهي الوائٖ فٖ هْل هي صِت اؽلٕ  ّ

 xxxviiرٛافش ٔسجً ٌذساسبد سبثمخ رزٕبٚي دٚس االػالَ فً رٍّٕخ اٌٛػً اٌجٍئً : -أ 

ع٘ااذ حباا٘ي هااي هلاصؼاات الـكاىاااث اليااابقت حااْافل ػااـؿ هااي الـكاىاااث الخااٖ حٌاّلااج ؿّك اٟػاا٠م ّبْاافت 
٠ل هيااظ ّحغل٘اا  ؽاّاات فااٖ حٌو٘اات الااْػٖ الب٘تااٖ ،ىااْاء هااي ؽاا٠ل هيااْط الضوِااْك الو٘ـاً٘اات اّ هااي ؽاا

الوٖوْى الوقـم لٞػ٠م الب٘تٖ ّقاـ كّاـث ُاقٍ الوضوْػات اُو٘ات الخل٘فنٗاْى كْىا٘لت اػ٠ه٘ات كوْاـك 
للوؼلْهاث الب٘ت٘ت لـٕ قطاػاث الضوِْك الوْلٕ الوؾخلفت ، ّاى ػـؿا كب٘لا هي فتاث الضوِْك ٗؼخوـّى 

وزااكة ، ّل اي حَا٘ل ًخاائش ُاقٍ الـكاىااث ػلَ٘ فٖ الغْْل ػلٖ الوؼلْهاث الوؾخلفت عْل قٖاٗا الب٘تت ال
الٖ ّصْؿ قْْك فٖ الوؼالضاث اٟػ٠ه٘ت لقٖااٗا الب٘تات الوخؾْْات فاث الؾطاْكة ػلاٖ ع٘ااة الواْاٗي 
الوْاالٕ هزاا  الو٘اااٍ ّحلااْد الب٘تاات ّالخغ٘٘االاث الوٌاؽ٘اات ، ّحخلكاان الوؼالضاااث فااٖ قٖاااٗا ىااطغ٘ت باالٗل 

لاص٘ات ّالخٌااّل هاي ع٘اذ الَا   ّالوٖاوْى الاقٕ رلات ػل٘اَ حقل٘ـٗت ر٘ل صافبت للوؼالضااث الفٌ٘ات ّاٝؽ
الضْاًت الوؼلف٘ت ّالْصـاً٘ت هقاكًت بخوز٘  اكبل لخؼنٗن احضاُاث ىلْك٘ت هؼاًّات للواْاٗي الوْالٕ فاٖ 

 هْاصِت اٟؽطاك الب٘ت٘ت .

ٚعٛد ػذد ِحذٚد ِٓ اٌذساسبد فً اٌّىزجةخ االػالٍِةخ اٌؼشثٍةخ اٌزةً رٕبٌٚةذ ِٛ ةٛػبد ادسان  -  
 بطش  ِٕٙب :اٌّخ

عْل ؿّك الخل٘فنْٗى فٖ اؿكاه هؾاٗل الخغ٘٘لاث الوٌاؽ٘ت فٖ  (2212دساسخ ػبدي ػجذ اٌغفبس ) (7
فلؿ هي الوخؼلو٘ي الوِخو٘ي بقٖ٘ت حغ٘ل  311ٗبقج ػلٔ ػٌ٘ت هي الضوِْك ٍولج هْل ّالخٖ 

اؿٗت ػاها ٌّٗخؤ أفلاؿُا خلٔ ٍلائظ اصخواػ٘ت ّاقخْ 71الوٌاػ ّفٔ هلعلت ػولٗت حنٗـ ػي 
% هي أفلاؿ الؼٌ٘ت ػلٔ هخابؼت ها ٗقـم عْل ُقٍ 54هؾخلفت ػي ػـة عقائق كاى أُوِا علُ 

% ٗخابؼْى ُقٍ القٖ٘ت فٔ ّىائ  اٝػ٠م بَ   ر٘ل 64القٖ٘ت بَ   هٌخظن فٔ هقاب  ًيبت 
هٌخظن ، ّصاء الخل٘فنْٗى فٔ هقـهت هْاؿك الوؼلْهاث عْل الخغ٘لاث الوٌاؽ٘ت بٌيبت ح لاك ب٘ي 

%، رن 51% ّح٠ٍ فٔ اُٛو٘ت الْغف ّالوض٠ث بٌيبت ح لاك بلغج 17لاؿ الؼٌ٘ت بلغج أف
 .%79%، رن اٝفاػت فٔ الولحبت اللابؼت بٌيبت  45اًٝخلًج بٌيبت ح لاك بلغج 

كوا حفْقج الفٖائ٘اث الؼلب٘ت كوْـك للوؼلْهاث عْل حغ٘لاث الوٌاػ، ٗلِ٘ا القٌْاث الوْلٗت 
 .غ ْه٘ت فٔ الولحبت الزالزت، ّصاءث القٌْاث اٛصٌب٘ت فٔ الولحبت اٛؽ٘لةالؾاّت، رن القٌْاث ال

كوا اؿككج الؼٌ٘ت ًيبت هلغْظت هي أفلاؿ الؼٌ٘ت الوؾاٗل الولحبطت بخغ٘ل الوٌاػ ّهٌِا اكحفاع 
ىطظ البغل ّرلا هياعاث هي الَْاٗئ الياعل٘ت ًّقِ خًخاص٘ت الوغاّ٘  النكاػ٘ت ًّقِ 

، %66افت خلٔ الخؼلٓ لليْ٘ل ّاٛهطاك ّاٛػاّ٘ل الوفاصتت بٌيت )الغقاء فٔ الؼالن، خٕ
 .ػلٔ الخْالٖ (515، 515

حغ٘لاث  -%( أى هْل هي الـّل الوخٖلكة هي 91ّحـكه الغالب٘ت الؼظؤ هي أفلاؿ الؼٌ٘ت )
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اعخواٟث  %57% هي الؼٌ٘ت اعخواٟث ًقِ ه٘اة ًِل الٌ٘ ، 61ّالوٌاػ هيخقب٠، ع٘ذ ٗؼلف 
.% مٗاؿة الغاصت للو٘ا41ٍاث ىقْٗ اٛهطاك، ّحباػـ فخل

xxxviii 
ّحٌاّلااااج اًواااااٗ اؿكاه اٟفاااالاؿ للوؾاااااٗل فااااٖ ٕااااْء الب٘تاااات  Breakwell (2212)دساسةةةةخ  (7

اٟصخواػ٘اات ّالزقاف٘اات بااالخطب٘ق ػلااٖ قٖاا٘ت الخغ٘٘االاث الوٌاؽ٘اات فااٖ بلٗطاً٘ااا ،إااافت الااٖ عضاان 
حّْالج الـكاىات الاٖ اًاَ كلواا كااى الوؼلْهاث ّالوؼاكف الوخاعت لاـِٗن عاْل الظااُلة الوٌاؽ٘ات 

اىاالْ  حقااـٗن الؾباالاء لللىااالت اٟػ٠ه٘اات بلىاالْ  بياا٘٘ ّهخؼوااق كاااى اصااـٕ فااٖ حبٌااٖ اٟفاالاؿ 
لليلْه اٟٗضابٖ فٖ الخؼاه  هغ الظاُلة الب٘تت ّخؿكاه الوؾااٗل الٌاصوات ػٌِاا .ّحغف٘انُن لخبٌاٖ 

 xxxixٍ الوؾاٗلة الب٘ت٘ت .ىلْك٘اث قـ حياػـُن ػلٖ هْاصِت الخلر٘لاث الويخقبل٘ت لِق
عْل : "اؿكاكاث اللإٔ الؼام ٟحضاُاث اًخَاك ف٘لّه ًقِ الوٌاػت  (2229ٚفً  دساسخ ػبَ ) (3

، ص٘اى  Kipp7، ّالخل Chapman7البَلٗت فٖ أّرٌـا "ّأىبابَ ّالخٖ قـهِا ك  هي خل٘ناب٘ذ 
S .Jhangri7 بْل ،Veugelers7  ّحْمRubaale 

 ي اًؾفآ هؼـل اًخَاك ف٘لّه ًقِ الوٌاػت البَلٗت فٖ رل هي أص  حق٘٘ن حْْك الضوِْك ه
هْاٌٗ٘ي حن اؽخ٘اكُا ػَْائ٘ا ل٠صابت ػلٖ أىتلت  757أّرٌـا هي ؽ٠ل ؿكاىت هيغ٘ت ػلٖ 

اٟىخط٠ع الوخْلت باًخَاك ف٘لّه ًقِ الوٌاػت البَلٗت ّكقلك ٟحضاُاث  الوْاٌٗ٘ي فٖ 
 الْف٘اث الولحبطت باٝٗـم. 

ث ّفكلث بَ   ّغ٘ظ أى هؼـل اًخَاك ف٘لّه ًقِ الوٌاػت البَلٗت قـ اًؾفٔ صو٘غ الوقاب٠
5 ّاكصغ الباعزْى اىبا  فلك الٖ ّصْؿ حْامى فٖ اٟػ٠م اؿٕ الٖ 15فٖ بلـحِن. هي ُسٟء 

حؼـٗ  ّحغ٘٘ل اليلْه للي٘طلة ػلٖ ف٘لّه ًقِ الوٌاػت البَلٗت ، ّاى عَـ الـػن الضواُ٘لٕ 
ػاث اللإٔ الؼام الـق٘قت  ّالوْْٕػ٘ت بإٝافت الٖ هٌاقَاث ػلو٘ت هي ؽ٠ل ب٘اًاث اىخط٠

للوْْٕع القٕ هز  قٖ٘ت صـل٘ت فاث عياى٘ت فٖ الوضخوغ اّٟرٌـٕ قـ ىاػـ فٖ حقل٘  اؿكاه 
الؾْف هي الوؾاٗل اّ الخٖؾ٘ن بَ ، ّؿفغ الضوِْك الٖ حؼـٗ  ىلْك٘احَ ّفق الوؼلْهاث الـق٘قت 

 xlٓ اّٟابت بف٘لّه اٟٗـم فٖ رل  اّرٌـا.الوخْفلة لَ هي اص  اًؾفا
 :عْل : الغو٠ث اٟػ٠ه٘ت للخلّٗش لي٘اىاث ّغ٘ت فؼالت   Okaka 2229اِب دساسخ اٚوبوب  (4

ىؼٖ الباعذ لـكاىت ؿّك ّىائ  اٟػ٠م ّالغو٠ث اٟػ٠ه٘ت فٖ هْاصِت عالت الؾْف الخاٖ اًخَالث فقـ 
ب٘تات الخاٖ حِا٘وي ػلِ٘اا الفقال الوانهي ّالضِا  فاٖ ظا  الب٘ي الوْاٌٗ٘ي هي اّٟٕاع الْغ٘ت فٖ اّرٌاـا 

ّالولٓ ّالفيااؿ اللىاوٖ ، ع٘اذ ماؿث الؾلافااث هاي اًخَااك اليالْك٘اث الؾاٗتات ّأؿث الاٖ هنٗاـ هاي 
اًخَاااك اٛهاالآ ّالْف٘اااث ّالفقاال فااٖ أّرٌااـا ، ّفلااك هااي ؽاا٠ل حغل٘اا  الغواا٠ث اٟػ٠ه٘اات للي٘اىاااث 

حغل٘  هٖاه٘ي اٟؿلت الوٌَْكة ّالوؼلْهاث الوْااعبت لِاا هاي ػلاٖ  الْغ٘ت الٌْٗ٘ت للغ ْهت هي ؽ٠ل
هغلكااث البغاذ ػلأ اًٝخلًااج ّالو خبااث ّأّصاَ القْاْك فااٖ الاْػٖ الاٌْٖٗ ّالوؼلفات، ّالياالْك٘اث 
 الؾطااالة ّحغل٘ااا  هٖاااوْى الْراااائق عاااْل فؼال٘ااات أُاااـاف الغولااات للخْاّااا  هاااغ ى٘اىااات ّاااغ٘ت فؼالااات

اىااخؾـام الااٖ اى الضوااغ باا٘ي اىااخؾـام ّىااائ  اٝػاا٠م  الضواُ٘لٗاات  ّحّْاا  الباعااذ فااٖ ؿكاىااخَ الااٖ اى
ّقٌْاث اٟحْال الَؾْٖ ٗياػـ فٖ حقل٘  اعياه الضواُ٘ل بالوؾاٗل ّالؾْف اللقاى ٗيببِوا الخؼلٓ 
لْىائ  اٟحْال الضواُ٘لٕ بوفلؿٍ ع٘ذ ٗالحٖ ؿّك هِان ل٠حْاال الَؾْاٖ فاٖ حغ٘٘ال اليالْه الْاغٖ 

xliاُ لوْاصِت ُقٍ الوؾاّف  ّلْ كاى بَ   فلؿٕ .ّكفغ هيخْٕ ّػٖ اٍٟؾ
 

عاااْل حااالر٘ل الخغط٘ااات اٟػ٠ه٘ااات فاااٖ اؿكاه الضوِاااْك Meredith (2225 )ٚرٕبٌٚةةةذ دساسةةةخ  (5
لوؾاٗل ّصْؿ الـ  اٟىْؿ فٖ  ْٕاعٖ ّٟٗت ًْْ٘ٗكه اٟهلٗ ٘ت بؼـ اى حٌاقلج ّىائ  اٟػ٠م 
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لوٌَاالٗي فااٖ ُااقٍ الٖاااع٘ت  ، ّقااام عاااؿد ّفاااة ٗفاا  بؼااـ حؼلٕااَ للِضااْم هااي قباا  اعااـ الـبباات ا
قْات اؽباكٗات لواـة ٍاِل كاها  ػاي اٟؽبااك  45الباعزْى بؼو  ؿكاىت حغل٘  هٖوْى لؼٌ٘ت هي 

الاْاكؿة فاٖ الْااغف الوغل٘ات  عااْل ُاقٍ الغاؿراات ، ّق٘ااه ػ٠قاات ُاقٍ الخغط٘اات باكحفااع هؼااـٟث 
هي حْاصـ الـببت اليْؿاء فاٖ  اٟحْاٟث الِاحف٘ت لي اى الٖاع٘ت ل٠ىخفياك ػي الوؾاٗل الٌاصوت

ُقا اٟقل٘ن ّىب  هْاصِخَ  ، ّأّّج الـكاىت ؽبلاء عواٗت الب٘تت البلٗت بٖالّكة الخٌباَ ُٛو٘ات 
ّىائ  اٟػ٠م فٖ حَ ٘  اؿكاه الوْاٌٗ٘ي حضاٍ القٖااٗا الب٘ت٘ات بٖالّكة حاْف٘ل هؼلْهااث ؿق٘قات 

 xliiو ي اى حْاصَ الضوِْك.ّعق٘ق٘ت ّر٘ل ؽاؿػت ػي اٟمهاث ّالوؾاٗل الب٘تت الخٖ ٗ
باالخطب٘ق ػلاٖ القاائن باٟحْاال فاٖ ُ٘تات اٟفاػات  (2225ٚرٕبٌٚذ دساسةخ وٍفٍةخ فةً ثشٌطبٍٔةب ) (6

ؿّك القائن باٟحْال فٖ حَ ٘  اؿكاه الضوِْك ًغْ الوؾاٗل الوخؼلقت بالقٖاٗا  BBCالبلٗطاً٘ت 
٘اات بطلٗقاات  الوقاااب٠ث الب٘ت٘اات ّبْاافت ؽاّاات قٖاا٘ت الخغ٘اال الوٌاااؽٖ ّفلااك هااي ؽاا٠ل ؿكاىاات ك٘ف

البسكٗت الوخؼوقت ػلٖ ػٌ٘ت هي الؼاهل٘ي بالَب ت ّحّْالج الـكاىات الاٖ اُو٘ات حالر٘ل ّؿّك القاائن 
باٟحْااال فااٖ حَاا ٘  ّػااٖ ّخؿكاه الضوِااْك بالوؾاااٗل ّاى لفخااج الـكاىاات اًٟخباااٍ الااٖ اُو٘اات 

ؿكاه الضوِااْك ًغااْ اللىااائ  الخْػْٗاات القْاا٘لة ّكااقلك اىااال٘ت اٟحْااال الضـٗااـة فااٖ حَاا ٘  ا
 xliiiالوؾاٗل ّال ْاكد الب٘ت٘ت.

فاٖ الياْٗـ عاْل : ؿّك اٟػا٠م فاٖ اؿكاه Anders A F Wahlberg ( 2222اِةب دساسةخ ) (1
ك٘ف٘ات حالر٘ل ّىاائ  الوؾاٗل ، هاي ؽا٠ل حغل٘ا  لؼاـؿ هاي البغاْد ّالـكاىااث الخاٖ حغاـرج ػاي 

اٝػ٠م فٖ حْْك ّخؿكاه الوؾاٗل : فقـ حّْ  فِ٘ا الباعزاى الٖ اى  اُو٘ت ؿّك ّىائ  اٟػ٠م 
هخٌْع اللىائ  ّبْفت ؽاّت عٌ٘وا ٗ ْى كيبت قْٕ فٖ اؿكاه الوؾاٗل  لوا حقـهَ هي هغخْٕ 

هْْٕػٖ ّر٘ل هخغ٘ن فٖ حقـٗن اٟؽباك ّالوؼلْهاث عْل القٖاٗا الخٖ حز٘ل الؾْف ّاٝعياه 
بالوؾاٗل ّاى كلوا قاـهج ّىاائ  اٟػا٠م الخقل٘ـٗات ّالغـٗزات هؼلْهااث كلواا كااى فلاك هسؿٗاا الاٖ 

الوخْقؼات هاي قٖا٘ت هاا ؿاؽا  الوضخواغ ،  حلر٘ل قْٕ فٖ اؿكاه ّحَ ٘  اللإٔ الؼام اماء الوؾاٗل
خٟ اى الـكاىت الخغل٘ل٘ت قـ اٍاكث اٖٗا الٖ اُو٘ات ؿّك اٟحْاال الَؾْاٖ فاٖ حْٕا٘ظ ّحفيا٘ل 
الوؾاااٗل الخااٖ قااـ ٗخؼاالٓ الِ٘ااا الفاالؿ باا  ّقااـ حياااُن فااٖ حَاا ٘  الياالْه الفاالؿٕ بـكصاات اػوااق 

 xlivؾاٗل الوخْلـة هي قٖ٘ت ها.ّأىلع هي ٍاًِا اى حؾلق حْْك ػام حضاٍ اؿكاه الضواُ٘ل للو
عْل ق٘اه الؼْاه  الخٖ حسرل فٖ اؿكاه الوؾااٗل ّالخاٖ  (2222اٌىٍفٍخ ) Lennartاِب دساسخ  (1

ىؼٖ فِ٘ا الٖ اٟصابت ػلٖ حياؤل عْل اف ها كاًج اؿكاه الوؾاٗل ُٖ ظاُلة حغخاس الٖ البغاذ 
هاي اُان الؼْاها  الوسؿٗات الاٖ  ػي حفي٘ل ام ٟ ؟ ّحب٘ي اى اٟراك الْاكؿة ػي ُقٍ الوؾاٗل ّاعاـا

اؿكاه ُقٍ الوؾاٗل ّاى كاًج ٌُاه بؼٔ الخطب٘قاث الوخغ٘انة الخاٖ قاـ حاسؿٕ الاٖ ؽاـاع اٟفالاؿ 
ّخػطاء ٍؼْك هبال  فَ٘ بالؾْف ّالوؾاٗل،ّعـؿ اٖٗا صولت هاي الؼْاها  الخاٖ ٗخفااّث حلر٘لُاا 

اٟػا٠م فاٖ الوضخواغ ، هاـٕ  ّٗخباٗي فٖ اؿكاه الوؾاّف هي الؾطْكة ّفٖ هقـهخِا حلر٘ل ّىاائ 
الؾطااْكة الٌاحضاات ، ّعياىاا٘ت ُااقٍ الوؾاااٗل ّؿكصاات الؾااْف الخااٖ ٗخؼاالٓ لِااا الفاالؿ ،ّكااقلك 
الؼْاه  الزقاف٘ت ؿاؽ  الب٘تات هاي ٍااًِا الخالر٘ل ػلاٖ اؿكاه الوؾااٗل ّالوخغ٘الاث الٌفيا٘ت لٞفالاؿ 

خؿكاه الوؾااٗل بالوقاكًات هاغ فؼلٖ ىب٘  الوزال ٗو ي اٟىخـٟل بوقاكبااث للؼ٠قات با٘ي اليالْه ّ
اليلْه الوؼلفٖ الوؼخاؿ للفلؿ فٖ هْقف هَابَ ، خٟ اًَ هغ حقـٗن الباعذ فٖ ؿكاىخَ ال ٘ف٘ت لاـّك 
ّىائ  اٟػ٠م ّاكحباِٗا هغ ُقٍ الؼْاه  هضخوؼات كوغاـؿاث ٛؿكاه الوؾااٗل ، خٟ اًاَ اكاـ بااى 

ة ُااقٍ الؼْاهاا  هضخوؼاات اّ فاالاؿٕ اّ ٌُاااه حباااٗي ّاؽااخ٠ف فااٖ حفياا٘ل اؿكاه الوؾاااٗل ّفقااا لقااْ
بغيت اكحباِٗا بالوْقف  ّالبٌاء الٌفيٖ ّاٟصخواػٖ ّالزقافٖ للفلؿ الاقٕ ٗغ ان حؼاهلاَ ّخؿكاكاَ 

 .xlvلِقٍ الوؾاٗل بؼـ حؼلَٕ لللىائ  اٟػ٠ه٘ت الوؾخلفت 
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 االطبس إٌّٙغً :
 : ٔٛع اٌذساسخ

ْٗل ّحغل٘ا  ّحق٘اا٘ن ؽْاائِ هْقاف هؼاا٘ي حؼاـ ُاقا الـكاىاات هاي البغاْد الّْااف٘ت الخأ حِاـف خلاأ حْا
ّحيؼٔ خلٔ الْقاْف ػلأ ؿّك الخل٘فنٗاْى فاٖ اؿكاه الضوِاْك الوْالٕ لوؾااٗل هِاـؿاث اٟهاي الواائٖ 

 xlviاػخواؿا ػلٖ فلّٓ ًظلٗت اؿكاه الوؾاٗل .
 :ِٕٙغٍخ اٌذساسخ

ؼٌ٘ات الوؾخااكة لضواغ بالوقابلات ػلاٖ ال باىاخؾـام اٟىخقْااءحن اٟػخواؿ ػلٖ هٌِش الويظ الو٘اـاًٖ بالؼٌ٘ات 
 (.7171ْٗلَ٘   -ّقـ حن اصلاء الـكاىت فٖ الفخلة هي ٍِل )ًَْٗ٘ب٘اًاث الـكاىت الو٘ـاً٘ت 
 ػٍٕخ اٌذساسخ:

القلْ٘ب٘ت  -الض٘نة -هفلؿة( هي الؾبلاء فٖ اقل٘ن القاُلة ال بلٕ )القاُلة 311عـؿث الباعزت عضن الؼٌ٘ت )  
ؿاث الؼٌ٘ات اٟلواام بقٖااٗا الب٘تات بْافت ػاهات ّاٛهاي الواائٖ ( ػلٖ ػٌ٘ت ر٘ل اعخوال٘ات ّاٍاخلٗ فاٖ هفال

 –بْفت ؽاّت ّهؼلفخِن الويبقت بالقٖا٘ت الوطلّعات  ّحان اؽخ٘ااكُن بْافت اىاىا٘ت هاي ّماكاث الب٘تات 
الْغف٘٘ي ّاٝػ٠ه٘٘ي فٖ ّفغاث الب٘تت ّؿكاىاث عْٓ الٌ٘ا   –الخؼل٘ن الؼالٖ  -اللٕ ّالوْاكؿ الوائ٘ت
وز٘  الؼٌ٘ت اٟؽخ٠ف فاٖ الؾْاائِ الـٗوْصلاف٘ات ّالزقاف٘ات ّالخؼل٘و٘ات   ، ّحان حقيا٘ن (كوا ّكّػٖ فٖ ح

فاٖ هخغ٘الاث الـكاىات َّٗا٘ل الضاـّل   T.Testالوفلؿاث بٌيت هخياّٗت لق٘اه الفلّا ب٘ي الوخْىاطاث 
 الخالٖ الٖ ؽْائِ الؼٌ٘ت :

 االِٓ اٌّبئً فً ِصش:( حٛي رمٍٍُ اٌّجحٛصٍٓ ٌزٕبٚي اٌزٍٍفضٌْٛ ٌمضٍخ رٙذٌذاد 1عذٚي )
 % ه الفتاث الوخغ٘ل

 فكل الٌْع
 

751 51% 

 %51 751 اًزٖ

 %33.3 711 ػاها 31-71 اليي

 %33.3 711 ػاها 31-45

 %33.3 711 ػاها 45-61

 %33.3 711 حؼل٘ن هخْى٘ هيخْٕ الخؼل٘ن

 %33.3 711 حؼل٘ن ػالٖ

 %33.3 711 حؼل٘ن "ؿكاىاث ػل٘ا"
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 :سخفشٚض اٌذسا

ٌٛعذ اسرجبط اٌغبثً ثٍٓ حغُ ِشب٘ذح اٌغّٙٛس ٌّب ٌمذِٗ اٌزٍٍفضٌْٛ حٛي لضةٍخ االِةٓ اٌّةبئً  (1
 ٚئدساوُٙ ألثؼبد ٘زٖ اٌمضٍخ ِٓ حٍش :

 ادساوُٙ ٌألسجبة اٌزً رإدي اًٌ رٙذٌذ االِٓ اٌّبئً فً ِصش. -أ 
 ادساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي  ػًٍ اٌٛ غ اٌّحًٍ  -ة 
 لف اٌذًٌٚ ِٓ ِخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي.ادساوُٙ ٌٍّٛ -ط 

ٌٛعذ اسرجبط اٌغبثً ثٍٓ حغُ ِشب٘ذح اٌغّٙٛس ٌّب ٌمذِٗ اٌزٍٍفضٌْٛ حٛي لضةٍخ االِةٓ اٌّةبئً  (2
 ٚئدساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي ػًٍ ِسزمجً اٌحٍبح فً ِصش ِٓ حٍش:

 ِسزمجً اٌٍّبٖ فً ِصش. -أ 
 ِسزمجً اٌضساػخ فً ِصش. -ة 
 سزمجً اٌصحخ فً ِصش.ِ -ط 
 ِسزمجً اٌطبلخ فً ِصش. -د 
 ِسزمجً االِٓ اٌمًِٛ فً ِصش. -ٖ 

ٕ٘بن اخزالفبد داٌخ احصبئٍب ثٍٓ االفشاد ٚئدساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي ٚفةك  (3
 خصبئصُٙ اٌذٌّٛعشافٍخ ِٓ حٍش :

 إٌٛع. -أ 
 اٌؼّش. -ة 
 اٌّسزٛي اٌزؼًٍٍّ . -ط 

 رسبؤالد اٌذساسخ:

 هْل؟ فٖ الوائٖ اٟهي قٖ٘ت عْل ّىائ  اٟػ٠م  فٖ ٗقـم ها ابؼتهخ ػلٖ هـٕ الغلُها  .7
 ها هْاؿك هؼلْهاث الوبغْر٘ي لوخابؼت ها ٗقـم عْل قٖ٘ت اٟهي الوائٖ الوْلٕ؟ .7

 هْل؟ فٖ الوائٖ اٟهي قٖ٘ت عْل فٖ الخل٘فنْٗى   ٗقـم ها هخابؼت ػلٖ ها هـٕ الغلُ .3

 ْر٘ي فِ٘ا قٖ٘ت اٟهي الوائٖ الوْلٕ؟ها اُن القٌْاث الخل٘فنًْٗ٘ت الخٖ ٗخابغ الوبغ .4

 ها ؿّك الخل٘فنْٗى فٖ حٌاّل ابؼاؿ قٖ٘ت اٟهي الوائٖ فٖ هْل ؟ .5

 ها ؿّك الخل٘فنْٗى فٖ حٌاّل اىبا  حِـٗـاث اٟهي الوائٖ فٖ هْل ؟ .6

هااا ؿّك الخل٘فنٗااْى فااٖ اؿكاه الوْاقااف الٌْٗ٘اات ّاٝقل٘و٘اات ّالـّل٘اات هااي قٖاا٘ت اٟهااي الوااائٖ  .1
 الوْلٕ؟

 الوائٖ؟ اٟهي حِـٗـاث الوغخولت الوؾاٗلك الخل٘فنْٗى فٖ اؿكاه ها ؿّ .1

 الوائٖ؟ اٟهي حِـٗـاث الغلْل الوقخلعت لوْاصِت هؾاٗل ها ؿّك الخل٘فنْٗى فٖ اؿكاه  .9

 ها هـٕ اؿكاه الوبغْر٘ي بلبؼاؿ الوْقف الوْلٕ هي حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ؟ .71
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 هْقف هْل هي القٖ٘ت . -أ 

 ْل لوْاصِت حِـٗـاث اٟهي الوائٖ فٖ هْل.اٟصلاءاث الخٖ احؾقحِا ه -  
 هؼلفت الوبغْر٘ي بوْقغ هْل هي ب٘ي ؿّل الؼضن الوائٖ ّالوخضاّمة لغـ اٟهي الوائٖ . -س 

 ها هـٕ اؿكاه الوبغْر٘ي ٛبؼاؿ الوْقف الـّلٖ هي حِـٗـاث اٟهي الوائٖ فٖ هْل؟ .77

 ها هـٕ هؼلفت الوبغْر٘ي بوْقف هْل؟  .77

ه الضوِااْك لوؾاااٗل حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ ػلااٖ هااا ؿّك الخل٘فنٗااْى فااٖ اؿكا .73
 هيخقب  الغ٘اة فٖ هْل هي ع٘ذ :

 هيخقب  الو٘اٍ فٖ هْل. -أ 

 هيخقب  النكاػت فٖ هْل. -  
 هيخقب  الْغت فٖ هْل. -س 
 هيخقب  الطاقت فٖ هْل. -ؿ 
 هيخقب  اٟهي القْهٖ فٖ هْل. -ٍ 

هقخلعااث حطاْٗل ٖ ها حق٘٘ن الخٌاّل الخل٘فنًْٖٗ لقٖا٘ت اٟهاي الواائٖ فاٖ هْال؟ ّهاا ُا .74
 اؿاء الخل٘فنْٗى ف٘وا ٗخؼلق بخٌاّلَ لقٖ٘ت اٟهي الوائٖ فٖ هْل؟

 اخزجبسا اٌصذق ٚاٌضجبد:
 صذق اٌزحًٍٍ:

ػلأ لضٌات الوغ وا٘ي هاي اىااحقة اٟػا٠م ّهخؾْْا٘ي فاٖ ٍاتْى الو٘ااٍ حن ػلٓ اٟىاخواكة  -7         
فات خفا هاا كاًاج اٟىاخواكة حقا٘و ، لوؼل*ؽبالاء هٌااُش البغاذ الخطب٘قاٖ ّؿكاىاث عآْ الٌ٘ا  ّ

بالفؼ  ها ّٕؼج لق٘اىاَ، ّكاًاج ًيابت اٟحفااا با٘ي ُاسٟء الوغ وا٘ي ّفقاا للق٘ااه الاقٕ ّٕاؼخَ 
% ػلأ هياخْٓ صو٘ااغ الفتااث ، كواا قاهاج الباعزاات باإصلاء  الخؼاـ٠ٗث  الخأ اقخلعِااا 91الباعزات 

 الوغ وْى .
 31% هااي الوبغااْر٘ي  )71: ػلاأ ػٌ٘اات قااـكُا  ystud-pilotخصاالاء ؿكاىاات اىااخط٠ػ٘ت  -7           

هفلؿة (للخلكـ هي فِن اٟىخواكة ّحغق٘قِا ُٛـافِا رن ّ٘ارت اٟىخواكة فٔ ّْكحِا الٌِائ٘ت لٌخائش 
 اٟؽخباك القبلٔ.
 صجبد اٌزحًٍٍ:
هفالؿة ( بؼاـ خصالاء الـكاىات  31% هي ػٌ٘ت الـكاىات  )71ػلٔ  re-Test اؽخباك بؼـٓهي ؽ٠ل خصلاء 

 ىخؾ٠ُ ًيبت الزباث الويوْط بِا فٔ الـكاىاث الؼلو٘ت. ٟ
   : اٌّؼبٌغخ اإلحصبئٍخ

بؼـ الولاصؼت لٖب٘ صْؿة ب٘اًااث  الـكاىات الو٘ـاً٘ات،حن حله٘ان الب٘اًااث ّحفلٗغِاا ّخؿؽالِاا خلأ الغاىات 
 SPSS "statistical package for social sciencesاٙلٔ ّهؼالضخِا خعْائ٘ا هاي ؽال٠ل بلًااهش "

ّ ُْ البلًاهش الوؼٌأ بالـكاىااث ّ اٛبغااد فاث الطب٘ؼات اٟصخواػ٘ات بواا لِاا هاي هخغ٘الاث ّ احضاُااث 
ّقااـ حوااج الوؼالضاات اٝعْااائ٘ت باٟىااخؼاًت بؼااـؿ هااي xlviiؽاّاات ّ هااي بٌِ٘ااا ؿكاىاااث ػلااْم اٟحْااال ،

لخأ حان حغـٗاـُا  الوقاٗ٘و ّ اٝصلاءاث اٝعْائ٘ت الوٌاىبت ل   ُـف للخغقق هي ّغت فلّٓ الـكاىت ا
 -، لٖواى ؿقت ٍّوْل٘ت ًخائش الـكاىت ُّٔ : 
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 اٌغذاٚي اٌجسٍطخ : -(1)
فقـ حوج صـّلت الب٘اًاث فٔ ُ٘تت صـاّل ح لاكٗت بي٘طت ٟىخؾلاس ح لاكاث ك  هخغ٘ال ّ ًيابخَ الوتْٗات  

القاػـة اٛىاى٘ت  للخؼلٗف بوؼالن ّ ه٠هظ ػٌ٘ت الـكاىت ّ حّْ٘فِا ٟىخؾلاس الٌخائش الؼاهت لِا هوا ٍ  
 لخغل٘  ّ حفي٘ل الظاُلة هْٕغ الـكاىت .

 :  cross tabulationsاٌغذاٚي اٌّضدٚعخ -(2) 
ُّٔ الضـاّل الخٔ حلب٘ ب٘ي اكزل هي هخغ٘ل بِـف خٗضاؿ ػ٠قاث ف٘وا بٌِ٘ا ّحن الخؼاها  هاغ ُاقٍ الضاـاّل 

صاـاّل هضوؼات فأ صاـّل ّاعاـ  بال ٘ف٘ت اليابقت بوؼٌٔ اًَ حان ػالٓ كا  هخغ٘ال ػلأ عاـة  أّ فأ ٍا  
 لخغق٘ق اُٛـاف اليابق فكلُا.

 
 : 2ِمٍبط اخزجبس اٌّطبثمخ وب-(3)

ّهؼاه  اكحباٗ ٗبلىْى :  7هلبغ كالق٘اه الؼ٠قت ها ب٘ي الوخغ٘لاث ،ّهؼاه  ب٘لىْى كلعـ حطب٘قاحِا 
- Chi Square + Pearson  هلعلت حال٘ت للضـاّل الونؿّصت لق٘اه هـٓ اىخق٠ل٘ت الوخغ٘لاث ُّٔ :

الوغياْبت ّهقاكًخِاا بال  7ػي بؼِٖا ّحغـٗـ هـٓ ّصْؿ اكحباٗ ب٘ي الوخغ٘لاث هاي ؽال٠ل عياا  كاا
الضـّل٘ت بـكصاث علٗت ّهيخْٓ هؼٌْٗت هغـؿ ، ع٘ذ ٗيخؾـم هؼاه  الخْافق بؼـ فلك لق٘اه ٍـة  7كا

ّقـ حن فلك الخغل٘ا  اٝعْاائٖ هزلواا ُاْ الغاال فأ – correlation coefficientٗ٘ت الؼ٠قت اٟكحبا
 %1.15% ّهيخْٓ هؼٌْٗت 95صو٘غ ػٌاّل الـكاىت ؛ػٌـ ؿكصت رقت 

 ( اخزجبساد اٌفشٚق:4)
 :T.TESTاؽخباك هؼٌْٗت الفلّا ب٘ي ًيبخ٘ي:

هي هخغ٘لاث ّفلّٓ الـكاىت  ع٘ذ حن ق٘اه ّاؽخباك الؼ٠قت ّالفلّا اٝعْائ٘ت ب٘ي هخغ٘لٗي كو٘٘ي
فاأ ػااـؿ هااي الوخغ٘االاث الخاأ حخطلاات فلااك هااي ؽاا٠ل حطب٘ااق هؼاهاا  ث لق٘اااه هؼٌْٗاات الفاالّا باا٘ي 

 الوخْىطاث الويخقلت .
 :إٌزبئظ اٌؼبِخ ٌٍذساسخ

 
 ( ٌٛ ح ِذي اٌحشص ػًٍ ِزبثؼخ ِب ٌمذَ حٛي رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً فً ِصش:2عذٚي )

 

 % ه هـٕ الغلُ

 74.4 13 ؿائوا

 59 711 اع٘اًا

 76.6 51 ًاؿكا

 711 311 اٟصوالٖ

 
٠ٗعع فاٖ الضاـّل الياابق اكحفااع ًيابت هاي ٗغالُ ػلاٖ هخابؼات هاا ٗقاـم اػ٠ه٘اا عاْل حِـٗاـاث اٟهاي 

% 76.6% هقابا  ًيابت 59% اّ هخابؼات هخْىاطت بٌيابت 74.4الوائٖ فٖ هْل ىْاء بَ   ؿائان بٌيابت 
ا ٗقـم اػ٠ه٘ا ، ّقـ ٗو ي حفي٘ل ُقٍ الٌخ٘ضات فاٖ ٕاْء ؽْاائِ الؼٌ٘ات فق٘ ّٛغا  الوخابؼت الٌاؿكة لو

ّكًِْا ػٌ٘ت ػوـٗت ٗخْافل لـِٗا قـك هي اٟلوام ّاُٟخوام بوخابؼات هْٕاْع اٟهاي الواائٖ فاٖ هْال ّهاا 
 ٗلحب٘ بِا هي ابؼاؿ ّهؾاٗل.
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 االِٓ اٌّبئً: ( ٌٛ ح اُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد اٌزً ٌؼزّذ ػٍٍٙب اٌغّٙٛس حٛي رٙذٌذاد3عذٚي )
 

 % ه هْاؿك الوؼلْهاث

 17 773 الخل٘فنْٗى

 66.4 799 اٟػ٠م اٟل خلًّٖ

 51 717 ػ٠قاث الؼو 

 34 717 الْغافت

 33 99 اّٟـقاء ّاٟىلة

 71 14 اٟفاػت

 
بَ٘ل الضـّل اليابق الٖ حؼـؿ هْاؿك الوؼلْهاث الخٖ ٗؼخوـ ػلِ٘ا الضوِْك فٖ الغْاْل ػلاٖ هؼلْهااث 

% ٗل٘ااَ 17حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ ّاى صاااءث ّىاا٘لت الخل٘فنٗااْى فااٖ هقـهاات ُااقٍ الوْاااؿك بٌياابت  عااْل
% ّصااء اٟحْاال الَؾْاٖ هخوزا  فاٖ ػ٠قااث الؼوا  الوَاخله بٌيابت 66.4اٟػ٠م اٟل خلًّٖ بٌيبت 

 % ّأؽ٘الا صااءث33% ّأٖٗا حلر٘ل اّٟـقاء ّاٛىلة كوْـك للوؼلْهاث بٌيبت 34رن الْغافت  515
% ، ّحخْافااق ُااقٍ الٌياات هااغ ًخااائش ؿكاىاااث ىااابقت اػطااج اُو٘اات 71اٟفاػاات فااٖ اؽاال الوْاااؿك بٌياابت 

هخو٘نة للخل٘فنْٗى كوْـك للغْْل ػلٖ الوؼلْهاث ّبْفت ؽاّت فٖ القٖاٗا الب٘ت٘ت ّالؼلو٘ت ، ّح اها  
 xlviiiاٗل.حلر٘لٍ هغ الخلر٘ل القٕ ٗغـرَ اٟحْال الَؾْٖ ػلٖ الفلؿ ف٘وا ٗخؼلق باؿكاه الوؾ

 ( ٌٛ ح ِذي اٌحشص ػًٍ ِب ٌمذَ فً اٌزٍٍفضٌْٛ ِٓ رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي:4عذٚي )
 

 % ه هـٕ الغلُ

 77 63 ؿائوا

 64.6 794 اع٘اًا

 74.4 43 ًاؿكا

 711 311 اٟصوالٖ

 
ـم فاٖ ّحلك٘ـا للٌخ٘ضت اليابقت اٍاكث ًخاائش الضاـّل الياابق الاٖ اكحفااع ًيابت الغالُ ػلاٖ هخابؼات هاا ٗقا

% ّبَاا   77الخل٘فنٗااْى هااي حِـٗااـاث لٜهااي الوااائٖ الوْاالٕ ع٘ااذ ٗغاالُ ػلااٖ هخابؼخااَ بَاا   ؿائاان 
% للوخابؼت الٌاؿكة لوا ٗقـم فٖ الخل٘فنْٗى هاي حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ 74.4% ّكاًج ًيبت 64.6هخْى٘ 

كْىا٘لت اػ٠ه٘ات الوْلٕ ، ُّْ ها ٗو ي حفي٘لٍ فٖ ْٕء ؿكاىاث ىابقت اكاـث ػلاٖ اُو٘ات الخل٘فنٗاْى 
 xlixفٖ الغْْل ػلٖ الوؼلْهاث الب٘ت٘ت ّالؼلو٘ت ب  ّهؼلْهاث اٟمهاث ّال ْاكد.

 ( ٌٛ ح لٕٛاد اٌّزبثؼخ اٌّفضٍخ حٛي ِبالِٓ اٌّبئً اٌّصشي:5عذٚي )
 

 % ه القٌْاث

 1336 777 القٌْاث الوْلٗت الؾاّت

 69.3 711 القٌْاث الفٖائ٘ت الؼلب٘ت

 66.4 799 القٌْاث الوْلٗت الغ ْه٘ت

 45 747 القٌْاث الفٖائ٘ت اٟصٌب٘ت

 ----- 311 اٟصوالٖ
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اٍاكث ًخائش الـكاىت الٖ حفْا القٌْاث الؾاّت فٖ ًيت الوخابؼات لقٖا٘ت اٟهاي الواائٖ فاٖ هْال ّفلاك 
% راان القٌااْاث الغ ْه٘اات الوْاالٗت بٌياابت 69.3% ٗلِ٘ااا القٌااْاث الفٖااائ٘ت الؼلب٘اات بٌياابت 13.6بٌياابت 
% ، ُّااٖ ًخ٘ضاات حخفااق هااغ ًخااائش 45ا صاااءث القٌااْاث اٟصٌب٘اات فااٖ الخلح٘اات اللابااغ بٌياابت ^ ّأؽ٘اال66.4

ؿكاىاث ىابقت حَ٘ل الٖ حقـم القٌْاث الؾاّت ػلٖ القٌْاث الغ ْه٘ت كوْـك ٝهاـاؿ الضوِاْك الوْالٕ 
لخبؼ٘خاَ  للوؼلْهاث عْل القٖاٗا الوؾخلفت ّفلك ّى٘ ؿكصت رقت هٌؾفٖت ٛؿاء الخل٘فنٗاْى الوولاْه للـّلات

 لي٘اىت اًٟظوت الغاكوت ّر٘ا  الَفاف٘ت فٖ حٌاّل القٖاٗا الضـل٘ت .
 

 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ألسجبة رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي:6عذٚي )
 

 % ه اٟىبا 

 15.3 776 قلت الوْاكؿ الوائ٘ت

 61 717 بٌاء اليـّؿ ػلٖ ًِل الٌ٘ 

 66.3 799 الْلاػاث اٟقل٘و٘ت ّالـّل٘ت

 61.3 717 ػـم حلٍ٘ـ اىخ٠ِه الو٘اٍ

 54.6 764 الخْغل ّالخغ٘٘لاث الوٌاؽ٘ت

 --- 311 اٟصوالٖ

 
٠ٗعع هي الضـّل حفااّث اؿكاه الضوِاْك ٛىابا  حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ ّاى حْاـك ىابت قلات الواْاكؿ 

بؼااـٍ ىاابت  % ّهخْافقااا61% ّٗل٘ااَ ىاابت بٌاااء اليااـّؿ ػلااٖ ًِاال الٌ٘اا  15.3الوائ٘اات فااٖ هْاال بٌياابت 
% ، 54.5% ّصاء ىبت الخْغل ّالخغ٘٘الاث الوٌاؽ٘ات بٌيابت 66.4الْلاػاث اٟقل٘و٘ت ّالـّل٘ت بٌيبت 

ُّااقٍ الٌخ٘ضاات حَاا٘ل الااٖ اكحفاااع ؿكصاات اؿكاه الوبغااْر٘ي ٛىاابا  حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ ُّااٖ 
لـكصات الخاٖ حياوظ بااؿكاه ص٘اـ ًخ٘ضت حخفق هغ الويخْٕ الوؼلفٖ للؼٌ٘ت ّخلواهِن بوْْٕع اٟهي الوائٖ ل

ٛىبا  القٖ٘ت ّالخٖ ٗؼـ هي اُن اىبابِا كوا حَ٘ل الـكاىاث الٖ اًؾفآ الوسٍل ال وٖ للو٘اٍ ُّاْ عاـ 
 .l( بوا ٗؼاؿل الوياه باٛهي الوائٖ للفلؿ7م7111)

 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي:7عذٚي )
 

 % ه الوؾاٗل

 11.6 733 اٍ الَل ًقِ ه٘

 11 771 حِـٗـ اٟهي القْهٖ

 51.6 713 حلك  الخلبت النكاػ٘ت

حناٗـ اعخواٟث الْفاة 
 ّاٝهلآ

764 54.6 

مٗاؿة الخْغل ّحلك  
 اليْاع 

757 51.3 

 ---- 311 اٟصوالٖ
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فاٖ هْال ، حَ٘ل ب٘اًاث الضـّل اليابق الٖ حفاّث اؿكاه الضوِاْك ًغاْ هؾااٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ 
% ران ًيات اقا  11% ٗل٘اَ حِـٗاـ اٟهاي القاْهٖ بٌيابت 11.6ع٘ذ حْـك ؽطل ًقِ ه٘اٍ الَل  بٌيبت 

-%54.6 -%51.6اؿكاكااا لوؾاااٗل حلكاا  الخلباات النكاػ٘اات ّحناٗااـ اعخواااٟث الْفاااة ّاٝهاالآ بٌياات )
ه٘اااٍ الَاال   %( ، ُّااٖ ًخ٘ضاات حخْافااق هااغ هااا حقـهااَ الوؼالضاات الخل٘فنًْٗ٘اات هااي حلك٘اان ػلااٖ ًقاا51.3ِ

ّهؾاٗل فلك ػلٖ ع٘اة الوْاٌٗ٘ي فٖ هْل ، اٟ اى هغـؿاث ُقٍ الوؾاٗل حخيق هغ الوسٍلاث الق٘اىا٘ت 
 liلوؾاٗل اٟهي الوائٖ الوْلٕ ال و٘ت ّال ٘ف٘ت ّكقلك الوسٍل الؼي لٕ لٜهي الوائٖ الوْلٕ.

 

 وّب ٌشا٘ب اٌّجحٛصٍٓ:( ٌٛ ح اٌحٍٛي اٌّمزشحخ ٌّٛاعٙخ رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي 8عذٚي )
 

 % ه الغلْل الوقخلعت

 14.6 754 هَلّػاث حٌوْٗت هَخلكت هغ ؿّل عْٓ الٌ٘ 

 16 717 اٟٗاك القاًًْٖ الـّلٖ

 66.3 799 حلٍ٘ـ اىخ٠ِه الو٘اٍ

 56.3 769 حغل٘ت ه٘اٍ البغل

 43.6 737 الـفاع الويلظ

 ----- 311 اٟصوالٖ

 
قخلعااااث لوْاصِااات حِـٗاااـاث اٟهاااي الواااائٖ الوْااالٕ ّفاااق اؿكاه اػطاااج ًخاااائش الـكاىااات صولااات هاااي الو

% 14.6الوبغْر٘ي ّصاء فٖ الوقـهت هقخلط اقاهت هَلّػاث حٌوْٗت هَخلكت هغ ؿّل عْٓ الٌ٘  بٌيبت 
% بإٝافت لوقخلعاث حوو الْٕغ الـاؽلٖ هز  16ٗلِ٘ا اللضْء ل٠ٗل القاًًْ٘ت ّالـّل٘ت الوؼخوـة بٌيبت 

% ّأؽ٘لا هقخالط اللضاْء للاـفاع 43.6% ّحغل٘ت ه٘اٍ البغل 66.3٘اٍ فٖ هْل بٌيبت حلٍ٘ـ اىخ٠ِه الو
 %.43.6الويلظ افا اقخٖٖ اٟهل فلك بٌيبت 

 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ٌّٛلف ِصش ِٓ لضٍخ االِٓ اٌّبئً اٌّصشي:9عذٚي )
 

 % ه اؿكاه الوْقف الوْلٕ هي القٖ٘ت

 63 719 هَاككت فؼالت فٖ الوسحولاث فاث الْلت

 33.6 717 حٌي٘ق ّح اه  هغ ؿّل عْٓ الٌ٘ 

الخويك الخام بوا ّقؼج ػلَ٘ هي احفاق٘اث بالغقْا الخاكٗؾ٘ت لوْل فٖ 
 ه٘اٍ الٌِل.

94 37.3 

 71 14 الخغله الـّلٖ ًغْ احفاق٘اث ؿّل٘ت هلنهت

 ---- 311 اٟصوالٖ

 
هاي قٖا٘ت اٟهاي الواائٖ الوْالٕ حَ٘ل ًخائش الضـّل اى ٌُااه اؿكاه ٕاؼ٘ف للوبغاْر٘ي لوْقاف هْال 

% بٌ٘واا صااءث بق٘ات الٌيات  63باىخزٌاء الوَاككت الفؼالت فٖ الواسحولاث فاث الْالت ّالخاٖ ىاضلج ًيابت 
باؿكاه ٕؼ٘ف لفتاث : الخٌي٘ق ّالخ اه  هغ ؿّل عْٓ الٌ٘ا  ّالخوياك الخاام باٟحفاق٘ااث الـّل٘ات ، ّباقل 

% ، ّاى كاًج ُقٍ الٌخ٘ضت حلى  كىالت 71% ،37.3، %33.6هنٗـ هي الخغله الـّلٖ الضـٗـ بٌيت : 
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الٖ ّىائ  اٟػ٠م الوْلٗت ّالوِخوت بخٌاّل القٖاٗا الوائ٘ات فاٖ هْال بٖالّكة ابالام الاـّك الوْالٕ 
 فٖ هْاصِت امهت حِـٗـاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ.

 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ٌّٛلغ ِصش ِٓ رصٍٕف دٚي اٌؼغض اٌّبئً:12عذٚي )
 

 % ه ٘فالخٌْ

 34 717 ؿّل ًـكة هائ٘ت

 37 93 ؿّل فقل هائٖ

 71 17 ؿّل ػضن هائٖ

 1 74 ؿّل ّفلة هائٖ

 711 311 اٟصوالٖ

 
ّف٘وا ٗخؼلق باؿكاه الوبغاْر٘ي لوْقاغ هْال هاي حْاٌ٘ف ؿّل الؼضان الواائٖ اٍااكث الٌخاائش الاٖ اكحفااع 

% ٗل٘اَ ؿّل الفقال الواائٖ 34٘ت بٌيبت هلغْظ فٖ اؿكاه الوبغْر٘ي ع٘ذ ٌّفج هْل بلًِا ؿّل ًـكة هائ
 %.1% بٌ٘وا لن ٌْٗفِا اًِا ؿّل ّفلة هائ٘ت ىْكٕ ًيبت 71% ّؿّل الؼضن الوائٖ بٌيبت 37بٌيبت 

ُّٖ ًخ٘ضت ٗو ي حفي٘لُا فٖ ْٕء ؽْائِ الؼٌ٘ت الؼوـٗت ّحْفل ؿكصات هاي اٟلواام ّالؾلف٘ات الوؼلف٘ات 
كـّل ًـكة هائ٘ت حخضاّم عـ اٟهاى الوائٖ ّفقا لواا عْل فاث الوْْٕع ، ع٘ذ اه ي حغـٗـ هْقف هْل 

 liiفكلحَ ؿكاىاث الؾبلاء.
 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ٌإلعشاءاد اٌزً ارخزرٙب ِصش11عذٚي )

 ٌّٛاعٙخ رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي 
 

 % ه اٟصلاءاث

 37 93 هَلّػاث حٌوْٗت كبلٕ هغ ؿّل الغْٓ بخ لفت ػال٘ت

 33.6 717 للخؼاّى الفٌٖ هغ افلٗق٘اصِْؿ الٌْـّا الوْلٕ 

 39 771 الخلى٘و ّالوَاككت فٖ هباؿكة عْٓ الٌ٘ 

هَلّػاث هْلٗت ؽاّت بؾـهاث ه٘اٍ الَل  
 ّالْلف الْغٖ فٖ هْل

14 37.3 

 71 13 هَلّػاث الب٘تت للغفاظ ػلٖ ًْػ٘ت الو٘اٍ

الخْق٘غ ػلٖ اٟحفاق٘اث الـّل٘ت للغفاظ ػلٖ الغقْا 
 فٖ ه٘اٍ ًِل الٌ٘  الخاكٗؾ٘ت لوْل

777 41.3 

 --- 311 اٟصوالٖ

 
ّحَ٘ل الٌخائش الاٖ اى اٟصالاء الوْالٕ للخْق٘اغ ػلاٖ اٟحفاق٘ااث الـّل٘ات للغفااظ ػلاٖ الغقاْا الخاكٗؾ٘ات 

% كران ٕاؼف ًيابٖ فاٖ ُاقا الٌيابت الاٖ اًاَ قاـ اؽخلفاج ؿكصااث 41.3للٌِل كاًج اػلاٖ الٌيات بْاقاغ 
باؿكاه الوبغْر٘ي لٞصلاءاث  الخٖ احؾقحِا هْل بالفؼ  للوْاصِت حِـٗـاث اٟؿكاه بٌيت اق  ف٘وا ٗخؼلق 

اٟهي الوائٖ الوْلٕ  ،ُّٖ : هَلّػاث حٌوْٗت كبلٕ هغ ؿّل الغْٓ بخ لفت ػال٘ت، صِاْؿ الْاٌـّا 
الوْاالٕ للخؼاااّى الفٌااٖ هااغ أفلٗق٘ااا الخلىاا٘و ّالوَاااككت فااٖ هباااؿكة عاآْ الٌ٘اا ، هَاالّػاث هْاالٗت 
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اٍ الَال  ّالْالف الْاغٖ فاٖ هْال، هَالّػاث الب٘تات للغفااظ ػلاٖ ًْػ٘ات الو٘ااٍ ؽاّت بؾـهاث ه٘
 بٌيت % :

(، ُّٖ ًيبت هٌؾفٖت حـػْ الٖ هنٗـ هي اُٟخوام اٟػ٠هٖ باٝصلاءاث 37،33.6،39،37.3،71) 
الخٖ قاهج بِا هْل ؽ٠ل ىٌْاث فٖ ىب٘  اعخْاء امهاث اٟهاى الوائٖ ٍلٗطت اى حؼخوـ ُقٍ الوٖاه٘ي 

 ٟػ٠ه٘ت ػلٖ الْـا ّالـقت ّالوْْٕػ٘ت ّخٟ اؿث الٖ حٖؾ٘ن فٖ اؿكاه الوؾاٗل ّالوؾاّف هي ا
 القٖ٘ت.
 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ثّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً ػًٍ ِسزمجً اٌٍّبٖ فً ِصش:12عذٚي ) 

 
 % ه الخِـٗـاث ػلٖ هيخقب  الو٘اٍ

 63.6 797 ًقِ ه٘اٍ الَل 

 54 767 الخْغل ّالضفاف

 44.3 733 حيؼ٘ل الو٘اٍ

 31 777 حلك  الَْاٖٗ الياعل٘ت

 ---- 311 اٟصوالٖ

 
اظِلث ًخائش الـكاىت الٖ ّصْؿ ًيت اؿكاه فْا الوخْى٘ لوؾاٗل ًقِ ه٘اٍ الَل  كلعـ هؾاٗل 

% ّكقلك ًيت هخْىطت لؾطل الخْغل 63.6حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ هيخقب  الو٘اٍ فٖ هْل بٌيبت 
% ّحلك  الَْاٖٗ 44.3% رن ًيت اق  لؾطْكة اعخوال٘ت حيؼ٘ل الو٘اٍ بٌيت 54ك الضفاف بٌيبت ّاًخَا

%  ، ُّْ اٟهل القٕ ٗلحب٘ ب ْى اى هغْك ه٘اٍ الَل  ُْ الوغْك اٟكزل بلّما فٖ 31الياعل٘ت بٌيبت 
ٟث اٟػ٠م الؾطاباث اٟػ٠ه٘ت عْل قٖاٗا الو٘اٍ فٖ هْل ُّْ ها احفقج هؼَ ؿكاىاث ىابقت فٖ هضا

 .liiiالب٘تٖ 
 :( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ثّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً ػًٍ ِسزمجً اٌضساػخ فً ِصش13عذٚي )

 
 % ه الخِـٗـاث ػلٖ هيخقب  النكاػت

 67.6 715 حلك  الخلبت النكاػ٘ت

ُضلة الؼوالت النكاػ٘ت ّاكحفاع 
 البطالت

711 59 

 53.6 767 ًقِ اًٟخاص٘ت

 41.3 747 لخْمٗغحغ٘ل ؽلٗطت ا

 ---- 311 اٟصوالٖ

 
ّف٘وا ٗخؼلق بوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ هياخقب  النكاػات  فاٖ هْال فقاـ صااء اؿكاه ؽطال حلكا  

% ران ًقاِ 59% ٗلِ٘ا ؽطل ُضلة الؼوالت النكاػ٘ت ّاكحفاع البطالت بٌيبت 67.6الخلبت النكاػ٘ت بٌيبت 
%  ، ّٗو اي حفيا٘ل فلاك فااٖ 41.3ل ؽلٗطات الخْمٗاغ بٌيابت % ّأؽ٘الا ؽطال حغ٘ا53.6اًٟخاص٘ات بٌيابت 

ٕاْء الخضلباات الْاقؼ٘اات للضوِااْك الوْاالٕ هااي صاالاء اٟراااك الياالب٘ت الْاقؼاات ػلااٖ النكاػاات هزاا  اكحفاااع 
اىؼاك الؾٖلّاث ّالفاكِت بيبت ًقٔ اًٟخاص٘ت ّحلك  الخلبت النكاػ٘ت ّهوا ٗلحب٘ باقلك ُّاْ هاا ٗخفاق 
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ر٘لا اٗضاب٘اا للخضااك  ّاٛهزلات الْاقؼ٘ات فاٖ اؿكاه عضان الوؾااٗل إاافت الاٖ هغ ؿكاىاث ىابقت اكاـث حال
 livمٗاؿة الغقك فٖ الخؼاه  هغ ُقٍ اٟؽطاك.

 ( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ثّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً ػًٍ ِسزمجً اٌصحخ فً ِصش:14عذٚي )
 

 % ه الخِـٗـاث ػلٖ هيخقب  الْغت

 11.3 777 اًخَاك اٟهلآ ّاّٛبتت

 66.3 799 حـُْك هيخْٕ الْغت الؼام

 63 797 ىْء الخغقٗت

اعخواٟث اكبل لْفاة اٟٗفال 
 ّالَْ٘ػ

716 67 

 -------- 311 اٟصوالٖ

 
ّاكحبطج الٌخائش بويخْٕ اؿكاه هلحفغ ف٘وا ٗخؼلق بوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ ّغت اًٟياى فاٖ 

% ٗلَ٘ اؿكاه اق  لؾطل حـُْك هيخْٕ الْغت الؼاام بٌيابت 11.3ؽطل اًخَاك اٟهلآ ّاّٛبتت بٌيبت 
 (.63،67% ّؽطلٕ ىْء الخغقٗت ّاعخواٟث اكبل لْفاة اٟٗفال ّالَْ٘ػ بٌيبت) 66.3

ُّٖ ًخ٘ضت ٗو ي حفيا٘لُا فاٖ ٕاْء اُٟخواام اٟػ٠هاٖ باإبلام الؼ٠قات با٘ي امهات الو٘ااٍ ّحاـُْك الغالات 
 ؼاهت فٖ ّىائ  اٟػ٠م الوؾخلفت فلك فٖ ػـؿ هي عو٠ث الخْػ٘ت الالْغ٘ت ّاًخَاك اّٟبتت ّاٝهلآ ّ

 :( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ثّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً ػًٍ ِسزمجً اٌطبلخ فً ِصش15عذٚي )
 

الخِـٗـاث ػلٖ هيخقب  
 الطاقت

 % ه

 51 717 اًقطاع هخ لك لل ِلباء

ًـكة هْاؿك الطاقت فٖ 
 هْل

761 53.3 

لباء هي اليـ حؾف٘ٔ ال ِ
 الؼالٖ

757 51.3 

حؾف٘ٔ ال ِلباء هي ؽناى 
 اىْاى

747 41 

 ------ 311 اٟصوالٖ

 
ّف٘وا ٗخؼلق باؿكاه الوبغْر٘ي بوؾاٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ ػلاٖ هياخقب  الطاقات فاٖ هْال فقاـ حبٌ٘اج 

فااٖ ؽطاال الٌخااائش ّصااْؿ اؿكاه هخْىاا٘ للوؾاااٗل ػلااٖ هيااخقب  الطاقاات فااٖ هْاال ّكاًااج اػلااٖ الٌياات 
% ًّيات اقا  53.3% ٗلِ٘ا ؽطل ًاـكة هْااؿك الطاقات فاٖ هْال 51اًٟقطاع الوخ لك لل ِلباء بٌيبت 

% ّحؾفا٘ٔ كِلبااء 51.3اًؾفإا للوؾااٗل الفٌ٘ات ّالٌِـىا٘ت هزا  حؾفا٘ٔ كِلبااء الياـ الؼاالٖ بٌيابت 
الطاقت فٖ هْال ، خٟ % ، ّػلٖ اللرن هي اُو٘ت الؼ٠قت ب٘ي اٟمهت الوائ٘ت ّب٘ي 41ؽناى اىْاى بٌيبت 

اًَ ٠ٗعع اى اٟؿكاه للوؾاٗل حضياـ فاٖ اؿكاه ػاام ّلا٘و حفْا٘لٖ ف٘واا ٗخؼلاق بوْااؿك الطاقات ، ُّاْ 
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اٟهل القٕ ٗضت ػلٖ ّىائ  اٟػ٠م اًٟخباٍ الَ٘ فٖ الخ ز٘ف اٟػ٠هٖ بلىلْ  هبي٘ ّػو٘ق عْل اٟراك 
 اٟهي الوائٖ ػلٖ الطاقت فٖ هْل. اليلب٘ت الؾط٘لة الخٖ ٗو ي اى حٌضن ػي هؾاٗل حِـٗـاث

( ٌٛ ح ادسان اٌّجحٛصٍٓ ثّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً ػًٍ ِسزمجً االِٓ اٌمًِٛ فً 16عذٚي )
 ِصش:

 % ه الخِـٗـاث ػلٖ اٟهي القْهٖ

 61 717 حلر٘ل بـكصت كب٘لة

 77.4 64 حلر٘ل هخْى٘

 77.6 35 حلر٘ل ٕؼ٘ف

 711 311 اٟصوالٖ

 
ـكاىت الٖ ّصْؿ اؿكاه هلحفغ لؾطاْكة حالر٘ل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ ػلاٖ هياخقب  اٟهاي اٍاكث ًخائش ال

% فقاا٘ للخاالر٘ل الٖااؼ٘ف 77.6% للخاالر٘ل الوخْىاا٘ 77.4ّ% هقاباا  61القااْهٖ الوْاالٕ ّفلااك بٌياابت 
لخِـٗـاث اٟهاي الواائٖ ػلاٖ اىاخقلاك اٟهاي القاْهٖ الوْالٕ، ّٗو اي اى حؼانٕ ُاقٍ الٌخ٘ضات الاٖ ّػاٖ 

بقٖ٘ت اٟهي الوائٖ هي صِات ّحاْافل اُخواام اػ٠هاٖ ٗلكان ػلاٖ الالب٘ با٘ي اٟهاي الواائٖ ّاٛهاي  الؼٌ٘ت
القااْهٖ هااي صِاات اؽاالٕ كراان كبطااَ بااالوساهلاث ّالْاالاػاث اٟقل٘و٘اات ّالـّل٘اات ل خٟ اًِااا حْصااـ ػااـة 

خؼاها  هسٍلاث هي هسٍلاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ ُّْ الوسٍل ال ٘فٖ ّكقلك الوسٍال الؼيا لٕ فاٖ ال
 lvهغ امهت اٟهي الوائٖ فٖ هْل.

 
 :( حٛي رمٍٍُ اٌّجحٛصٍٓ ٌزٕبٚي اٌزٍٍفضٌْٛ ٌمضٍخ رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً فً ِصش17عذٚي )

 
       % ه الخق٘٘ن

عضن اُٟخوام ال وٖ 
 ّال ٘فٖ

51 76.6 711 56.1 11 76.1 311 711 

الؼوق فٖ حٌاّل 
الوؼالضت الخل٘فنًْٗ٘ت 
 ّحبي٘طِا للوَاُـ

43 74.3 741 46.6 771 39 311 711 

ؿكصت ّصْؿ الؾبلاء 
 ّالوخؾْْ٘ي اٟكفاء

711 33.3 757 51.3 49 76.4 311 711 

كب٘ القٖ٘ت بغ٘اة 
اٟفلاؿ فٖ الوٖاه٘ي 
 اٟػ٠ه٘ت الوقـهت

16 75.4 777 31 773 31.6 311 711 

صْؿة الَ   الفٌٖ 
 ّأىال٘ت اٟؽلاس

51 79 737 93 751 51 311 711 

 
ظِالث ًخااائش الـكاىات كوااا حْٕاغِا ؽ٠ٗااا الضاـّل اليااابق ُاْ ّصااْؿ عالات هااي ػاـم اللٕااا فااٖ اؿكاه ا

الوبغااْر٘ي لخٌاااّل الخل٘فنٗااْى ٛؿاء قٖاا٘ت اٟهااي الوااائٖ ّهااا ٗخاال  ٗبِااا هااي ابؼاااؿ هؾخلفاات ع٘ااذ ىاا٘طل 
فاا، ّأٖٗاا الخقـٗل الوخْى٘ ّالٖؼ٘ف ػلٖ ُاقٍ اٟكاء ،ىاْاء هاي ع٘اذ عضان اُٟخواام بالقٖا٘ت كواا ّك٘
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اُٟخوام بولاػاة الؼوق فٖ الخٌاّل ّالوؼالضات ، كواا ابالمث الٌخاائش حالر٘ل ّصاْؿ الؾبالاء ّالوخؾْْا٘ي 
اٟكفاء كْٖ٘ف للخؼل٘ق ػلٖ ابؼاؿ القٖ٘ت فٖ الوؼالضت الخل٘فنًْٗ٘ت ، ّكقلك ظِلث ػـم كٕا الوبغْر٘ي 

ٗن قٖا٘ت اٟهاي الواائٖ الوْالٕ فاٖ الخٌااّل ػي الَ   الفٌٖ ّأىال٘ت اٟؽلاس الخقل٘ـٗت الخٖ ٗاخن بِاا حقاـ
 الخل٘فنًْٖٗ .

ُّٖ ًخ٘ضت حخْافق هغ هؼظن ًخائش ؿكاىاث اٟػ٠م الب٘تٖ ّالخٖ  كـث ػلٖ ًقِ اُٟخوام ال وٖ ّال ٘فٖ 
بإٝافت الٖ اٟىال٘ت الخقل٘ـٗت فاٖ الخٌااّل ّاٝؽالاس الفٌاٖ اٟهال الاقٕ قاـ ٗفقاـُا ًيات هَااُـة ّاىاؼت  

 lviخلقٖ ػٌِا .ّاًْلاف الو
 ( حٛي ِمزشحبد اٌّجحٛصٍٓ ٌزطٌٛش اداء اٌزٍٍفضٌْٛ ٌمضٍخ رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً فً ِصش:18عذٚي )

 
 % ه الوقخلعاث

 11.3 747 مٗاؿة الوياعت الوؾْْت لخيل٘٘ الْٖء ػلٖ القٖ٘ت

 19 731 ابلام اػ٠هٖ اكبل للوؾاٗل الٌاصوت ػي حِـٗـاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ

 14 777 ػلٖ حقـٗن هؼالضاث ٟعخْاء ُقٍ الوؾاٗلالخلك٘ن 

اٟؽخ٘اك الـق٘ق للؾبلاء ّالوخؾْْ٘ي فٖ الظِْك الخل٘فنًْٖٗ للغـٗذ 
 ػي القٖ٘ت

771 11 

 66.6 711 حطْٗل الَ   الفٌٖ ّاٝؽلاس للوؼالضت الخل٘فنًْٗ٘ت

 65 795 حـكٗت اٟػ٠ه٘٘ي ػلٖ ك٘ف٘ت حٌاّل قٖ٘ت اٟهي الوائٖ

 ---- 311 اٟصوالٖ

 
قـهج ًخائش الـكاىت صولت هي الوقخلعااث الخاٖ ٗلاُاا الوبغاْر٘ي هاي اصا  حطاْٗل اؿاء الخل٘فنٗاْى لقٖا٘ت 
حِـٗـاث اٟهي الواائٖ الوْالٕ ّفاٖ هقاـهخِا ٕالّكة مٗااؿة الويااعت الوؾْْات لخيال٘٘ الٖاْء ػلاٖ 

وْاالٕ،ّ اػ٠هااٖ اكباال القٖاا٘ت ّخباالام اػ٠هااٖ اكباال للوؾاااٗل الٌاصواات ػااي حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ ال
للوؾاااٗل الٌاصواات ػااي حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ،رن اٟؽخ٘اااك الااـق٘ق للؾباالاء ّالوخؾْْاا٘ي فااٖ 
الظِااْك الخل٘فنٗااًْٖ للغااـٗذ ػااي القٖاا٘ت، بإٝااافت الااٖ : حطااْٗل الَاا   الفٌااٖ ّاٝؽاالاس للوؼالضاات 

 وائٖ.الخل٘فنًْٗ٘ت ّ حـكٗت اٟػ٠ه٘٘ي ػلٖ ك٘ف٘ت حٌاّل قٖ٘ت اٟهي ال
 

 :اعشاءاد اٌزحمك ِٓ فشٚض اٌذساسخ
 اٌفشض االٚي :

ٌٛعذ اسرجبط اٌغبثً ثٍٓ حغُ ِشب٘ذح اٌغّٙٛس ٌّب ٌمذِٗ اٌزٍٍفضٌْٛ حٛي لضةٍخ االِةٓ اٌّةبئً  (1
 ٚئدساوُٙ ألثؼبد ٘زٖ اٌمضٍخ ِٓ حٍش :

 ادساوُٙ ٌألسجبة اٌزً رإدي اًٌ رٙذٌذ االِٓ اٌّبئً فً ِصش. -أ 
 ِٓ اٌّبئً اٌّصشي  ػًٍ اٌٛ غ اٌّحًٍ ادساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد اال -ة 
 ادساوُٙ ٌٍّٛلف اٌذًٌٚ ِٓ ِخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي. -ط 

 



 د. حنان يوسف     دور التليفزيون المصري فى إدراك مخاطر األمن المائى في مصر                                                                     

 
 
 
 
 

45

 

 ( ٌٛ ح ػاللبد االسرجبط ثٍٓ حغُ ِشب٘ذح اٌغّٙٛس19عذٚي )

 ٌّب ٌمذِٗ اٌزٍٍفضٌْٛ حٛي لضٍخ االِٓ اٌّبئً ٚئدساوُٙ ألثؼبد ٘زٖ اٌمضٍخ

ـؿاث اٟهي الوائٖ اؿكاه اىبا  هِ الغلُ ػلٖ الوخابؼت
 الوْلٕ

1.75 

1.114 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

اؿكاه هؾاٗل هِـؿاث اٟهي الوائٖ  الغلُ ػلٖ الوخابؼت
 الوْلٕ

1.79 

1.13 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

اؿكاه الوبغْر٘ي للوْقف الـّلٖ هي  الغلُ ػلٖ الوخابؼت
 هؾاٗل هِـؿاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ

1.73 

1.17 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

ّللخغقق هي ّغت ُقا الفلٓ فقـ حن اىخؾـام هؼاه  ب٘لىْى لق٘اه اٟكحباٗ الؾطٖ  ػٌـ ؿكصت 
ّحباا٘ي هااي اصاالاء ُااقا اٟؽخباااك ػلااٖ الفاالٓ اللئ٘يااٖ  1.15% ّهيااخْٕ هؼٌْٗاات  95رقاات 

القائا   شض اٌشئٍسةًصحخ اٌفّالفلّٓ الفلػ٘ت الخابؼت لَ : عيبوا حَ٘ل ب٘اًاث الضـّل اليابق 
بلًَ: ْٗصاـ اكحبااٗ اٗضاابٖ با٘ي عضان هَااُـة الضوِاْك لواا ٗقـهاَ الخل٘فنٗاْى عاْل قٖا٘ت اٟهاي 
الوائٖ ّخؿكاكِن ٛبؼاؿ ُقٍ القٖ٘ت هي ع٘ذ اؿكاكِن لٜىبا  الخٖ حسؿٕ الٖ حِـٗـ اٟهي الواائٖ 

لوغلااٖ ّكااقلك فااٖ هْاال ّخؿكاكِاان لوؾاااٗل حِـٗااـاث اٟهااي  الوااائٖ الوْاالٕ  ػلااٖ الْٕااغ ا
اؿكاكِن للوْقف الـّلٖ هاي هؾااٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ الوْالٕ ، ّاى اظِالث الٌخاائش اًاَ 
ػلٖ اللرن هاي ّصاْؿ ُاقٍ الؼ٠قات اٟكحباٗ٘ات خٟ اًِاا ػ٠قات اكحبااٗ ٕاؼ٘فت ًياب٘ت ّفقواا حَا٘ل 

 الب٘اًاث اليابقت.

ػلٖ ػٌ٘اث هي الضوِاْك الؼاام ُّٖ ًخ٘ضت حز٘ل اُٟخوام بٖلّكة اصلاء ؿكاىاث ه٘ـاً٘ت اؽلٕ 
القٕ ٟ ٗخْافل لـٗاَ الؾبالة الوؼلْهاح٘ات عاْل الوْٕاْع عاال ػٌ٘ات الـكاىات ّحب٘ااى الوْقاف فاٖ 
ٕااْء فلااك هوااا ٗيااوظ بخااْف٘ل اىااو ػلو٘اات ٍاااهلت ّهْٕااْػ٘ت حَااو  كافاات فتاااث الوضخوااغ لبٌاااء 

ل٘فنٗاْى  بْافت ؽاّات اىخلاح٘ض٘ت اػ٠ه٘ت هخ اهلت لخؼنٗن ؿّك ّىائ  اٟػ٠م بْافت ػاهات ّالخ
 فٖ اؿكاه هؾاٗل هِـؿاث اٟهي الوائٖ فٖ ًْل.
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 اٌفشض اٌضبًٔ :

ٌٛعذ اسرجبط اٌغبثً ثٍٓ حغُ ِشب٘ذح اٌغّٙٛس ٌّب ٌمذِٗ اٌزٍٍفضٌْٛ حٛي لضةٍخ االِةٓ اٌّةبئً  (2
 ٚئدساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي ػًٍ ِسزمجً اٌحٍبح فً ِصش ِٓ حٍش:

 ً ِصش.ِسزمجً اٌٍّبٖ ف -أ 
 ِسزمجً اٌضساػخ فً ِصش. -ة 
 ِسزمجً اٌصحخ فً ِصش. -ط 
 ِسزمجً اٌطبلخ فً ِصش. -د 
 ِسزمجً االِٓ اٌمًِٛ فً ِصش. -ٖ 

ّق٘وخاَ    Personّللخغقاق هاي ّاغت ُاقا الفالٓ حان اصالاء حغل٘ا  اٟكحبااٗ بوؼاها  ب٘لىاْى 
 حٖ:الوؼٌْٗت ّقـ اربج الٌخائش ّغت ُقا الفلٓ كوا حَ٘ل ؽ٠ٗا الضـّل اٟكحباٗ٘ت اٟ

حغةُ ِشةب٘ذح اٌغّٙةٛس ٌّةب ٌمذِةٗ اٌزٍٍفضٌةْٛ حةٛي ( ٌٛ ح ػاللةبد االسرجةبط ثةٍٓ 22عذٚي )
لضٍخ االِٓ اٌّبئً ٚئدساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّةبئً اٌّصةشي ػٍةً ِسةزمجً اٌحٍةبح فةً 

 ِصش

عضن هَاُـة ها ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي 
 الوائٖ الوْلٕ

اث اٟهي الوائٖ ػلٖ اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗـ
 هيخقب  الو٘اٍ فٖ  هْل

1.71 

1.113 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

عضن هَاُـة ها ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي 
 الوائٖ الوْلٕ

اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ 
 هيخقب  النكاػت فٖ  هْل

1.75 

1.17 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

اُـة ها ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي عضن هَ
 الوائٖ الوْلٕ

اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ 
 هيخقب  الْغت  فٖ  هْل

1.73 

1.117 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

عضن هَاُـة ها ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي 
 الوائٖ الوْلٕ

الوائٖ ػلٖ  اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي
 هيخقب  الطاقت فٖ  هْل

1.79 

1.14 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

عضن هَاُـة ها ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي 
 الوائٖ الوْلٕ

اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ 
 هيخقب  اٟهي القْهٖ  فٖ  هْل
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1.77 

1.117 

 ق٘وت ب٘لىْى

 هيخْٕ الوؼٌْٗت

ّصْؿ ػ٠قت اكحباَٗ٘ ب٘ي اؿكاه الضوِْك لوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ ػٌاّال  فلقـ ظِل
هيخقب  الغ٘اة فٖ هْل ّاكحباِٗا بغضن هَاُـة ها ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل حِـٗـاث اٟهي الواائٖ 
 -الوْلٕ ّاى كاًج الؼ٠قت اٟكحباٗ٘ت اٟٗضاب٘ت كرن حْاصـُا ًِٛا ٕؼ٘فت فٖ ػٌاّال ) الو٘ااٍ

الطاقاات( اهااا ف٘وااا ٗخؼلااق بوخغ٘اال اٟهااي القااْهٖ فقااـ كاًااج ُااقٍ الؼ٠قاات ػ٠قاات  -الْااغت -كاػااتالن
ُّٖ ق٘وت ؿالات اٗضاب٘ات   1.117لوؼاه  ب٘لىْى  7اكحباٗ٘ت قْٗت ىضلج هيخْٕ هؼٌْٗت لق٘وت كا

 قْٗت .

ب٘ي  بفلَّٕ الفلػ٘ت القائ  بْصْؿ اكحباٗ اٗضابٖ صحخ اٌفشض اٌضبًٔ اٌشئٍسًّفلك هوا ٗزبج  
عضن هَاُـة الضوِْك لوا ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي الوائٖ ّخؿكاكِان لوؾااٗل حِـٗاـاث 
اٟهي الوائٖ الوْلٕ ػلٖ هيخقب  الغ٘اة فٖ هْل هي ع٘ذ هياخقب  الو٘ااٍ فاٖ هْال ّهياخقب  
النكاػت فٖ هْل ّهيخقب  الْغت فٖ هْل ّهيخقب  الطاقت فٖ هْل ّهياخقب  اٟهاي القاْهٖ 

 ل.فٖ هْ

 اٌفشض اٌضبٌش :

ٕ٘بن اخزالفبد داٌخ احصبئٍب ثٍٓ االفشاد ٚئدساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي ٚفةك  (3
 خصبئصُٙ اٌذٌّٛعشافٍخ ِٓ حٍش :

 إٌٛع. -أ 
 اٌؼّش. -ة 
 اٌّسزٛي اٌزؼًٍٍّ . -س 

ّللخغقق هي ّغت ُقا الفلٓ حن اصلاء الوخْىا٘ الغياابٖ ّاًٟغالاف الوؼ٘ااكٕ ل ا  هخغ٘ال ران عياا  
ّقاـ  1.15% ّهيخْٕ هؼٌْٗت  95٘وت ث لق٘اه الفلّا ب٘ي الوخْىطاث الويخقلت ّفلك ػٌـ ؿكصت رقت ق

 حب٘ي ّغت بؼٔ الفلّٓ الفلػ٘ت ّػـم ّغت فلّٓ فلػ٘ت اؽلٕ كوا حي٘ل ب٘اًاث الضـّل الخالٖ :
 ( حٛي اٌفشٚق ثٍٓ االفشاد ٚئدساوُٙ ٌّخبطش رٙذٌذاد االِٓ اٌّبئً اٌّصشي21عذٚي )

 بئصُٙ اٌذٌّٛعشافٍخٚفك خص
 

ادسان اٌّخبطش ػًٍ  اٌّزغٍش
 االِٓ اٌّبئً اٌّصشي

اٌٛسظ  اٌؼٍٕخ
 اٌحسبثً

االٔحشاف 
 اٌّؼٍبسي

 لٍّخ
 )د(

 دسعبد
 اٌحشٌخ

ِسزٛي 
 اٌّؼٌٕٛخ

 اٌذالٌخ

 إٌٛع
 روش
 أضً

ادسان اٌّخبطش ػًٍ 
 االِٓ اٌّبئً اٌّصشي

 
152 
152 

 
1.7 
-1.9 

 
1.1 
1.5 

 
 
2.8 

 
 
295 

 
2.29 

 يغٍش دا

 اٌسٓ
18-32 
32-45 
45-62 

ادسان اٌّخبطش ػًٍ 
 االِٓ اٌّبئً اٌّصشي

 
122 
122 
122 

 
1.8 
2.1 
1.9 

 
2.9 
1.3 
1.1 

 
 
3.1 

 
 
297 

 
 
2.24 

 
 
داي 
 احصبئٍب

 اٌزؼٍٍُ
 ِزٛسظ

ادسان اٌّخبطش ػًٍ 
 االِٓ اٌّبئً اٌّصشي

 
122 

 
2.3 

 
1.9 

 
 

 
 

داي  2.222
 احصبئٍب
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 ػبًٌ
دساسبد 
 ػٍٍب

122 
122 

1.5 
1.7 

1.8 
2.7 

2.7 
 

299 

 
 ٚرشٍش ثٍبٔبد اٌغذٚي اًٌ إٌزبئظ االٍٔخ :

القائا  بْصاْؿ فاْكا اعْاائ٘ت ؿالات ّفقاا لوخغ٘ال الٌاْع ،  صجذ ػذَ صةحخ اٌفةشض اٌفشػةً االٚي -7
ع٘ذ حب٘ي ػـم ّصْؿ فلّا اعْائ٘ت ّفقا للٌْع فالقكْك هز  اًٟاد فٖ ؿكصت اؿكاكِان لوؾااٗل 

ل ّٗو ااي اى ٗؼاانٕ فلااك الااٖ اكحفاااع هيااخْٕ الااْػٖ الي٘اىااٖ ّحِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ فااٖ هْاا
ّالوضخوؼٖ القٕ حؼََ٘ اٟى الولأة الوْلٗت هقاكًت بْْك ًوط٘ت ىلب٘ت عاّلج اى حلّس لِا فٖ 

 lviiاليابق ػي ػـم اُخواهِا بالَتْى الؼاهت فٖ الب٠ؿ.
يااي ّىااضلج بْصااْؿ فاالّا اعْااائ٘ت ّفقااا لوخغ٘اال ال رجةةٍٓ صةةحخ اٌفةةشض اٌفشػةةً اٌضةةبًٔ اٌمبئةةً -7

الـٟلات اٟعْاائ٘ت لْاالظ اٟكباال ىاٌا ، فالفتااث اٟكباال ىاٌا اكزال اؿكاكااا بوِاـؿاث اٟهاي الوااائٖ 
الوْلٕ هي الفتاث اّٟغل ىٌا ُّْ ها ٗخْافق هغ ها حْفلٍ الؾبلة هي هؼلْهااث ّاُخواام اكبال 

ّاصخواػ٘ات بوْْٕع الـكاىت ّقٖاٗا اٟهي الوائٖ فٖ هْل ّها ٗلحب٘ بَ هي حـاؽ٠ث ى٘اىا٘ت 
 ّاقخْاؿٗت .

القائ  بْصْؿ فلّا اعْائ٘ت ّفقا لوخغ٘ل الخؼل٘ن فاٛكزل حؼل٘وا  رجٍٓ صحخ اٌفشض اٌفشػً اٌضبٌش -3
اكزل اؿكاكا ّّػ٘ا بوِـؿاث اٟهي الواائٖ الوْالٕ، ع٘اذ ٠ٗعاع اقخالاى هياخْٕ الخؼلا٘ن بنٗااؿة 

هاغ ؿكاىااث ىاابقت حزباج  ؿكصت اؿكاه الوؾاٗل لوِـؿاث اٟهي الواائٖ الوْالٕ ،ُّاْ هاا ٗخفاق
حلر٘ل هخغ٘لاث هز  اليي ّالخؼل٘ن ػلٖ ؿكصت الْػٖ ّاٝؿكاه لاـٕ فتااث الضوِاْك الوؾخلفات ف٘واا 
ٗوو القٖاٗا الب٘ت٘ت ّالؼلو٘ت ّالضـل٘ت بْفت ػاهات ّالخاٖ قاـ حخطلات ؿكصات اكبال هاي الوؼلْهاح٘ات 

lviiiالقٖ٘ت الوزاكة. ّالؾبلة ّالوؼاكف هي اص  حَ ٘  ّػٖ ّخؿكاه ّغ٘ظ بضْاًت ّخبؼاؿ
 

 اٌخالصخ ٚاٌزٛصٍبد :
 

قٖ٘ت الخِـٗـاث الخٖ ٗخؼلٓ لَ اٟهي الوائٖ الوْلٕ قٖ٘ت هْ٘لٗت فٖ هيخقب  الغ٘اة فٖ هْال حوز  
، كوا حلحب٘ بالؼـٗـ هي اٟبؼاؿ ّالخغـٗاث ّالوؾاٗل الخٖ ٌٗبغٖ الٌظل الِ٘ا بؼ٘ي اٟػخباك ّالخؼاها  هؼِاا 

ٖ٘ت ٌّٗ٘ا ّخقل٘و٘ا ّؿّل٘ا ، فقـ فلٕاج ًفياِا ػلاٖ اليااعت اٟػ٠ه٘ات فاٖ بَ   ػلوٖ ؿق٘ق ُّٛو٘ت الق
حغـٗـ ؿّك ّىائ  اٟػ٠م فٖ حَ ٘  اؿكاه الضوِْك اماء هؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ ، ُّاْ 
ها ىؼج ُقٍ الـكاىت الٖ حغـٗاـ كؤٗات ّإاغت لاَ كواا قاـهج حطب٘قاا اػ٠ه٘اا ّاقؼ٘اا لفالّٓ ّهخغ٘الاث 

كاه الوؾاااٗل هااي ؽاا٠ل ق٘اااه ؿّك الخل٘فنٗااْى فااٖ حَاا ٘  اؿكاه الضوِااْك الوْاالٕ لوؾاااٗل ًظلٗاات اؿ
( هفالؿٍ  311حِـٗـاث اٟهي الوائٖ الوْلٕ ّفلك هي ؽ٠ل ؿكاىت هياغ٘ت ه٘ـاً٘ات ػلاٖ ػٌ٘ات قْاهِاا )

لفات هي الؾبلاء فٖ هضال الـكاىت كّػٖ فِ٘ن اُخواهِن الوؼلفٖ بقٖا٘ت اٟهاي الواائٖ ّحخاْافل لاـِٗن هؼ
 رٛصٍذ اٌذساسخ اًٌ ػذد ِٓ إٌزبئظ ِٓ اّ٘ٙب :هيبقت بوْْٕع اٟهي الوائٖ ّقـ 

  اكحفاع ًيبت هي ٗغلُ ػلٖ هخابؼت ها ٗقـم اػ٠ه٘ا عْل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ فٖ هْال ّقاـ ٗو اي
حفياا٘ل ُااقٍ الٌخ٘ضاات فااٖ ٕااْء ؽْااائِ الؼٌ٘اات ّكًِْااا ػٌ٘اات ػوـٗاات ٗخااْافل لااـِٗا قااـك هااي اٟلوااام 

 وام بوخابؼت هْْٕع اٟهي الوائٖ فٖ هْل ّها ٗلحب٘ بِا هي ابؼاؿ ّهؾاٗل.ّاُٟخ
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  حؼـؿ هْاؿك الوؼلْهاث الخٖ ٗؼخوـ ػلِ٘ا الضوِْك فٖ الغْْل ػلٖ هؼلْهااث عاْل حِـٗاـاث اٟهاي
الوائٖ ّاى صاءث ّى٘لت الخل٘فنْٗى فٖ هقـهت ُقٍ الوْاؿك هغ حْاصـ قْٕ لخلر٘ل اٟحْال الَؾْاٖ 

 م اٟل خلًّٖ ّاٝػ٠م الضـٗـ .ّكقلك اٟػ٠
  اكحفاع ًيبت الغلُ ػلٖ هخابؼت ها ٗقـم فٖ الخل٘فنْٗى هي حِـٗـاث لٜهي الواائٖ الوْالٕ ُّاْ هاا

ٗو ي حفي٘لٍ فٖ ْٕء ؿكاىاث ىابقت اكـث ػلٖ اُو٘ت الخل٘فنْٗى كْى٘لت اػ٠ه٘ت فٖ الغْْل ػلٖ 
 ل ْاكد.الوؼلْهاث الب٘ت٘ت ّالؼلو٘ت ب  ّهؼلْهاث اٟمهاث ّا

  حفْا القٌْاث الؾاّت فٖ ًيت الوخابؼت لقٖ٘ت اٟهي الوائٖ فٖ هْل ٗلِ٘ا القٌْاث الفٖائ٘ت الؼلب٘ات
رن القٌْاث الغ ْه٘ات الوْالٗت ران القٌاْاث اٟصٌب٘ات فاٖ الخلح٘ات اللاباغ باُْٖ ًخ٘ضات حخفاق هاغ ًخاائش 

وْااـك ٝهااـاؿ الضوِااْك ؿكاىاااث ىااابقت حَاا٘ل الااٖ حقااـم القٌااْاث الؾاّاات ػلااٖ القٌااْاث الغ ْه٘اات ك
الوْلٕ للوؼلْهاث عْل القٖاٗا الوؾخلفت ّفلك ّى٘ ؿكصت رقت هٌؾفٖات ٛؿاء الخل٘فنٗاْى الوولاْه 

 للـّلت لخبؼ٘خَ لي٘اىت اًٟظوت الغاكوت ّر٘ا  الَفاف٘ت فٖ حٌاّل القٖاٗا الضـل٘ت .
 ْاكؿ الوائ٘ات فاٖ هْال حفاّث اؿكاه الضوِْك ٛىبا  حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ّاى حْـك ىبت قلت الوا

ّٗلَ٘ ىبت بٌاء اليـّؿ ػلٖ ًِل الٌ٘  ّهخْافقا بؼـٍ ىبت الْالاػاث اٟقل٘و٘ات ّالـّل٘ات ّصااء ىابت 
الخْغل ّالخغ٘٘لاث الوٌاؽ٘ت ُّقٍ الٌخ٘ضت حَ٘ل الٖ اكحفاع ؿكصت اؿكاه الوبغْر٘ي ٛىبا  حِـٗاـاث 

للؼٌ٘ت ّخلواهِن بوْْٕع اٟهي الواائٖ  اٟهي الوائٖ الوْلٕ ُّٖ ًخ٘ضت حخفق هغ الويخْٕ الوؼلفٖ
 للـكصت الخٖ حيوظ باؿكاه ص٘ـ ٛىبا  القٖ٘ت. 

  ٍحفاّث اؿكاه الضوِْك ًغْ هؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ فٖ هْل ، ع٘اذ حْاـك ؽطال ًقاِ ه٘اا
الَاال  ُّااٖ ًخ٘ضاات حخْافااق هااغ هااا حقـهااَ الوؼالضاات الخل٘فنًْٗ٘اات هااي حلك٘اان ػلااٖ ًقااِ ه٘اااٍ الَاال  

 لك ػلٖ ع٘اة الوْاٌٗ٘ي فٖ هْل.ّهؾاٗل ف
  اػطااج ًخااائش الـكاىاات صولاات هااي الوقخلعاااث لوْاصِاات حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ ّفااق اؿكاه

الوبغااْر٘ي ّصاااء فااٖ الوقـهاات هقخاالط اقاهاات هَاالّػاث حٌوْٗاات هَااخلكت هااغ ؿّل عاآْ الٌ٘اا  ٗلِ٘ااا 
وااو الْٕااغ الااـاؽلٖ هزاا  حلٍاا٘ـ اللضااْء لٜٗاال القاًًْ٘اات ّالـّل٘اات الوؼخوااـة بإٝااافت لوقخلعاااث ح

 اىخ٠ِه الو٘اٍ فٖ هْل ّحغل٘ت ه٘اٍ البغل ّأؽ٘لا هقخلط اللضْء للـفاع الويلظ افا اقخٖٖ اٟهل .
  ٌُاه اؿكاه ٕؼ٘ف للوبغْر٘ي لوْقاف هْال هاي قٖا٘ت اٟهاي الواائٖ الوْالٕ باىاخزٌاء الوَااككت

اؿكاه ٕاؼ٘ف لفتااث : الخٌيا٘ق ّالخ اها  الفؼالت فٖ الوسحولاث فاث الْلت بٌ٘وا صاءث بق٘ت الٌيت  ب
 هغ ؿّل عْٓ الٌ٘ ، ّالخويك الخام باٟحفاق٘اث الـّل٘ت ، ّبقل هنٗـ هي الخغله الـّلٖ الضـٗـ .

  ّف٘وا ٗخؼلق باؿكاه الوبغْر٘ي لوْقغ هْل هي حٌْ٘ف ؿّل الؼضن الوائٖ اٍاكث الٌخائش الٖ اكحفااع
ًِا ؿّل ًـكة هائ٘ت ُّٖ ًخ٘ضات ٗو اي حفيا٘لُا فاٖ هلغْظ فٖ اؿكاه الوبغْر٘ي ع٘ذ ٌّفج هْل بل

 ْٕء ؽْائِ الؼٌ٘ت الؼوـٗت ّحْفل ؿكصت هي اٟلوام ّالؾلف٘ت الوؼلف٘ت عْل فاث الوْْٕع .
  اؽخلفااج ؿكصاااث اٟؿكاه بٌياات اقاا  ف٘وااا ٗخؼلااق باااؿكاه الوبغااْر٘ي لٞصاالاءاث  الخااٖ احؾااقحِا هْاال

ٕ  ،ُّٖ : هَلّػاث حٌوْٗت كبلٕ هاغ ؿّل الغآْ بالفؼ  للوْاصِت حِـٗـاث اٟهي الوائٖ الوْل
بخ لفت ػال٘ت، صِاْؿ الْاٌـّا الوْالٕ للخؼااّى الفٌاٖ هاغ افلٗق٘اا، الخلىا٘و ّالوَااككت فاٖ هبااؿكة 
عاآْ الٌ٘اا ، هَاالّػاث هْاالٗت ؽاّاات بؾااـهاث ه٘اااٍ الَاال  ّالْاالف الْااغٖ فااٖ هْاال، 

 هَلّػاث الب٘تت للغفاظ ػلٖ ًْػ٘ت الو٘اٍ.
 اىت الٖ ّصْؿ ًيت اؿكاه فْا الوخْى٘ لوؾاٗل ًقِ ه٘اٍ الَل  كلعاـ هؾااٗل اظِلث ًخائش الـك

حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ هياخقب  الو٘ااٍ فاٖ هْال ّكاقلك ًيات هخْىاطت لؾطال الخْاغل ّاًخَااك 
 الضفاف رن ًيت اق  لؾطْكة اعخوال٘ت حيؼ٘ل الو٘اٍ ّحلك  الَْاٖٗ الياعل٘ت .
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  الواائٖ ػلاٖ هياخقب  النكاػات  فاٖ هْال فقاـ صااء اؿكاه ؽطال ّف٘وا ٗخؼلق بوؾاٗل حِـٗاـاث اٟهاي
 حلك  الخلبت النكاػ٘ت رن ؽطل ُضلة الؼوالت النكاػ٘ت ّاكحفاع البطالت رن ًقِ اًٟخاص٘ت .

  ّاكحبطج الٌخائش بويخْٕ اؿكاه هلحفغ ف٘وا ٗخؼلق بوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ ّغت اًٟياى
ت ّف٘واا ٗخؼلاق بااؿكاه الوبغاْر٘ي بوؾااٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ فٖ ؽطل اًخَاك اٟهلآ ّاّٛبتا

ػلٖ هيخقب  الطاقت فٖ هْل فقـ حبٌ٘ج الٌخائش ّصْؿ اؿكاه هخْى٘ للوؾاٗل ػلٖ هيخقب  الطاقت فاٖ 
 هْل .

   اٍااكث ًخااائش الـكاىاات الااٖ ّصااْؿ اؿكاه هلحفااغ لؾطااْكة حاالر٘ل حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ ػلااٖ هيااخقب
 ْلٕ لخِـٗـاث اٟهي الوائٖ ػلٖ اىخقلاك اٟهي القْهٖ الوْلٕ.اٟهي القْهٖ الو

  اظِلث ًخائش الـكاىت ّصْؿ عالت هي ػـم اللٕا فٖ اؿكاه الوبغْر٘ي لخٌاّل الخل٘فنْٗى ٛؿاء قٖا٘ت
اٟهي الوائٖ ّهاا ٗخال  ػلِ٘اا هاي ابؼااؿ هؾخلفات ع٘اذ ىا٘طل الخقاـٗل الوخْىا٘ ّالٖاؼ٘ف ػلاٖ ُاقٍ 

ضن اُٟخوام بالقٖ٘ت كوا ّك٘فا، ّأٖٗا اُٟخواام بولاػااة الؼواق فاٖ الخٌااّل اٟكاء ،ىْاء هي ع٘ذ ع
ّالوؼالضت ، كواا ابالمث الٌخاائش حالر٘ل ّصاْؿ الؾبالاء ّالوخؾْْا٘ي اٟكفااء كٖاْ٘ف للخؼل٘اق ػلاٖ 
ابؼاؿ القٖ٘ت فٖ الوؼالضت الخل٘فنًْٗ٘ت ، ّكقلك ظِل ػـم كٕا الوبغْر٘ي ػاي الَا   الفٌاٖ ّأىاال٘ت 

 الخقل٘ـٗت الخٖ ٗخن بِا حقـٗن قٖ٘ت اٟهي الوائٖ الوْلٕ فٖ الخٌاّل الخل٘فنًْٖٗ .اٟؽلاس 
  كوا ربج ّغت الفلٓ اّٟل اللئ٘يٖ القائ  بلًَ: ْٗصـ اكحباٗ اٗضابٖ ب٘ي عضن هَاُـة الضوِْك لوا

ا  ٗقـهَ الخل٘فنْٗى عْل قٖ٘ت اٟهي الواائٖ ّخؿكاكِان ٛبؼااؿ ُاقٍ القٖا٘ت هاي ع٘اذ اؿكاكِان لٜىاب
الخٖ حسؿٕ الٖ حِـٗـ اٟهي الوائٖ فٖ هْل ّخؿكاكِن لوؾاٗل حِـٗـاث اٟهي  الوائٖ الوْلٕ  ػلٖ 
الْٕغ الوغلٖ ّكاقلك اؿكاكِان للوْقاف الاـّلٖ هاي هؾااٗل حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ الوْالٕ ، ّاى 

ٗ ٕاؼ٘فت ًياب٘ت اظِلث الٌخائش اًَ ػلٖ اللرن هي ّصْؿ ُقٍ الؼ٠قت اٟكحباٗ٘ت خٟ اًِاا ػ٠قات اكحباا
 ّفقوا حَ٘ل الب٘اًاث اليابقت.

  كوااا ربااج ّااغت الفاالٓ الزاااًٖ اللئ٘يااٖ بفلّٕااَ الفلػ٘اات القائاا  بْصااْؿ اكحباااٗ اٗضااابٖ باا٘ي عضاان
هَاُـة الضوِْك لواا ٗقـهاَ الخل٘فنٗاْى عاْل قٖا٘ت اٟهاي الواائٖ ّخؿكاكِان لوؾااٗل حِـٗاـاث اٟهاي 

ع٘ذ هيخقب  الو٘اٍ فٖ هْل ّهيخقب  النكاػت فٖ الوائٖ الوْلٕ ػلٖ هيخقب  الغ٘اة فٖ هْل هي 
 هْل ّهيخقب  الْغت فٖ هْل ّهيخقب  الطاقت فٖ هْل ّهيخقب  اٟهي القْهٖ فٖ هْل.

  كوا ربج ػـم ّغت الفلٓ الفلػٖ القائ  بْصْؿ فلّا اعْائ٘ت ؿالت ّفقا لوخغ٘ل الٌْع ، ع٘ذ حبا٘ي
ًااد فاٖ ؿكصات اؿكاكِان لوؾااٗل ّحِـٗاـاث ػـم ّصاْؿ فالّا اعْاائ٘ت ّفقاا للٌاْع فالاقكْك هزا  اٟ

اٟهي الوائٖ فٖ هْل ّٗو ي اى ٗؼانٕ فلاك الاٖ اكحفااع هياخْٕ الاْػٖ الي٘اىاٖ ّالوضخوؼاٖ الاقٕ 
حؼََ٘ اٟى الولأة الوْالٗت هقاكًات بْاْك ًوط٘ات ىالب٘ت عاّلاج اى حالّس لِاا فاٖ الياابق ػاي ػاـم 

 اُخواهِا بالَتْى الؼاهت فٖ الب٠ؿ.
 ٓالقائاا  بْصااْؿ فاالّا اعْااائ٘ت ّفقااا لوخغ٘اال اليااي ّىااضلج الـٟلاات اٟعْااائ٘ت  ّحباا٘ي ّااغت الفاال

لْااالظ اٟكباال ىااٌا ، فالفتاااث اٟكباال ىااٌا اكزاال اؿكاكااا بوِااـؿاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ هااي الفتاااث 
اّٟااغل ىااٌا ُّااْ هااا ٗخْافااق هااغ هااا حااْفلٍ الؾباالة هااي هؼلْهاااث ّاُخوااام اكباال بوْٕااْع الـكاىاات 

 ئٖ فٖ هْل ّها ٗلحب٘ بَ هي حـاؽ٠ث ى٘اى٘ت ّاصخواػ٘ت ّاقخْاؿٗت .ّقٖاٗا اٟهي الوا

  حب٘ي ّغت الفلٓ القائ  بْصْؿ فلّا اعْائ٘ت ّفقا لوخغ٘ل الخؼل٘ن فاٛكزل حؼل٘وا اكزل اؿكاكا ّّػ٘ا
بوِـؿاث اٟهي الوائٖ الوْالٕ، ع٘اذ ٠ٗعاع اقخالاى هياخْٕ الخؼلا٘ن بنٗااؿة ؿكصات اؿكاه الوؾااٗل 

الواائٖ الوْالٕ ،ُّاْ هاا ٗخفاق هاغ ؿكاىااث ىاابقت حزباج حالر٘ل هخغ٘الاث هزا  الياي  لوِـؿاث اٟهي
ّالخؼل٘ن ػلٖ ؿكصت الْػٖ ّاٝؿكاه لـٕ فتاث الضوِْك الوؾخلفات ف٘واا ٗواو القٖااٗا الب٘ت٘ات ّالؼلو٘ات 
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ّالضـل٘ت بْفت ػاهت ّالخٖ قـ حخطلت ؿكصت اكبل هي الوؼلْهاح٘ت ّالؾبلة ّالوؼاكف هاي اصا  حَا ٘  
 ٖ ّخؿكاه ّغ٘ظ بضْاًت ّخبؼاؿ القٖ٘ت الوزاكة.ّػ

 ٚرٛصً اٌذساسخ ثبالرً : 

فٖ ْٕء اٟىخلٍاؿ بضولت الوقخلعااث الخاٖ  قاـهِا الوبغاْر٘ي فاًاَ ٗضات حطاْٗل اؿاء الخل٘فنٗاْى فاٖ  .7
حٌاّلااَ لقٖاا٘ت حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ الوْاالٕ ّفااٖ هقااـهخِا ٕاالّكة مٗاااؿة الوياااعت الوؾْْاات 

لقٖاا٘ت ّخباالام اػ٠هااٖ اكباال للوؾاااٗل الٌاصواات ػااي حِـٗااـاث اٟهااي الوااائٖ لخياال٘٘ الٖااْء ػلااٖ ا
الوْلٕ،ّ اػ٠هٖ اكبل للوؾاٗل الٌاصوات ػاي حِـٗاـاث اٟهاي الواائٖ الوْالٕ،رن اٟؽخ٘ااك الاـق٘ق 
للؾبلاء ّالوخؾْْ٘ي فٖ الظِْك الخل٘فنًْٖٗ للغاـٗذ ػاي القٖا٘ت، بإٝاافت الاٖ : حطاْٗل الَا   

 ؼالضت الخل٘فنًْٗ٘ت ّ حـكٗت اٟػ٠ه٘٘ي ػلٖ ك٘ف٘ت حٌاّل قٖ٘ت اٟهي الوائٖ.الفٌٖ ّاٝؽلاس للو
كوااا حااـػْ الـكاىاات الااٖ هنٗااـ هااي اصاالاء البغااْد اٟػ٠ه٘اات الخطب٘ق٘اات فااٖ هضاااٟث الب٘تاات ّاٟمهاااث  .7

ّال ْاكد الطب٘ؼ٘ت اػخواؿا ػلٖ فلّٓ ّهـاؽ  ًظلٗت اؿكاه الوؾاٗل الخٖ ٠ٗعع ّصاْؿ ًاـكة فاٖ 
ٟػ٠ه٘اات لخطب٘قاحِااا كراان اُو٘خِااا ّبْاافت ؽاّاات فااٖ هضااال اٟػاا٠م الؼلوااٖ ّالااقٕ حؼاااًٖ الو خباات ا

هسٍلاحَ هي حلاصغ فٖ ًيت الخؼلٓ لَ هي قب  صوِْكٍ ىْاء لؼقباث هٌِ٘ت حخؼلق بلىاال٘ت حقل٘ـٗات 
للَ   ّللوٖوْى اّ هي ؽ٠ل ػـم اكحباٗ هٖاهٌَ٘ بغ٘ااة اٟفالاؿ الْ٘ه٘ات ّعضان الوؾااٗل الخاٖ قاـ 

 lixؼلْٕى لِا ّقـ ٗلؼت اٟػ٠م الؼلوٖ ؿّكا فٖ حَ ٘  اؿكاه الضواُ٘ل حضاُِا.ٗخ
حقخاالط الـكاىاات فااٖ ٕااْء هااا حّْاالج ال٘ااَ هااي ؿكاىاااث الااٖ اصاالاء ػااـؿ هااي الـكاىاااث اٟػ٠ه٘اات  .3

الويغ٘ت الوقاكًت هغ ؿّل عْٓ الٌ٘  ّحَض٘غ الخؼاّى اٟػ٠هاٖ فاٖ قٖااٗا الو٘ااٍ هاي اصا  حضيا٘ل 
ب٘ي هْل" ؿّلت هْت"  هي صِت ّب٘ي بؼٔ ؿّل عآْ الٌ٘ا  " ؿّل هٌباغ "هاي   الفضْة الوخناٗـة

صِت اؽلٕ ّالخٖ كلىج فاٖ بؼأ اٟع٘ااى ّاْك اػ٠ه٘ات ًوط٘ات ىالب٘ت هخباؿلات با٘ي الطالف٘ي هاي 
ٍاًِا اػاقت اًي٘ا  هٌاػ ّغٖ هاْاث لونٗاـ هاي حؼنٗان الؼ٠قااث الوَاخلكت با٘ي ؿّل عآْ الٌ٘ا  

lx لـّل الغْٓ بـّى اٟٕالاك بالغْات الوائ٘ات لوْال باػخباكُاا هاي ؿّل هي اص  الوْلغت الؼاهت
 الوْت.
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